
Az alsó tagozatos osztályokat befogadó új épületegyüttessel 
bővül a Marosvásárhelyi Református Kollégium és a Bolyai 
Farkas Elméleti Líceum. Szimbolikus helyszínen a volt Európa 
– előtte 4-es számú és még korábban zsidó általános iskola 
– Horea (Baross Gábor) utcai „megüresedett, elárvult” épü-
lete alakul át 15 osztálytermet és a működéshez szükséges 
helyiségeket magába foglaló korszerű iskolaépületté. Ennek 
alapkövét és a jelenlegi egyházi és világi helyzetet tükröző 
időkapszulát július elsején helyezte el Kató Béla, az Erdélyi 
Református Egyházkerület püspöke, Péter Ferenc, a Maros Me-
gyei Tanács elnöke, Benedek Zsolt, valamint Hajdú Zoltán isko-
laigazgatók.  

Jelképes helyszín 
A helyi és országos hivatalosságok mellett az ünnepségen jelen voltak 

a Marosvásárhelyen ülésező Erdélyi Református Egyházkerület közgyű-
lésének tagjai, dr. Dub László, a marosvásárhelyi zsidó hitközség elnöke, 
valamint  a ROMUR RT. – amelytől az épületet vásárolták, és amely az 
újat felépíti – képviselői, továbbá Romeo Cuc műépítész, az épület ter-
vezője. A jelképes helyszínt, ahol több mint száz évig iskola működött, 
Kató Béla püspök áldotta meg és szentelte fel. 

Az eseményt jelenkori történelmünk újabb csodájának nevezte az ün-
nepséget vezető Czirmay Csaba Levente, a Marosi Református Egyház-
megye esperese.  

Szaporodó elnökjelöltek 
„Eljött azoknak az ideje, akik sokat tettek az életben, akik tudják, 

mit jelent a siker, a munka, a család, a vállalkozás, aki valóban tud 
életképes dolgokat alkotni, jó irányba változtatni, vezető szerepet 
vállalni a társadalomban. 30 éve készülök, már diákként készültem 
erre, nincs olyan tevékenységi terület, amit ne próbáltam volna ki, 
próbáltam logikusan megérteni a dolgokat” – mondta a minap Lu-
dovic Orban, akit a napokban menesztett pártelnök, volt miniszter-
elnök, volt szenátusi elnök billentett ki múlt ősszel a liberálisok 
elnöki székéből az államfő hathatós segítségével. Aki nem sokkal ké-
sőbb saját protezsáltját is feláldozta az érdekek oltárán. 

Nos, Orban nem felejtette el az árulást, és a minap felemlegette 
az államelnöknek, hogy „mélységesen csalódott” benne. 

Úgy gondolja tehát, hogy indul az elnökválasztáson, hiszen saját 
bevallása szerint 30 éve vár erre a pillanatra. És, mint láthattuk, 
nagyon elégedett saját magával. 

De lássuk, mit tud az asztalra tenni az államelnöki tisztségre áhí-
tozó (nagyjából levitézlett) politikus? Köztudott, hogy közlekedési 
miniszter volt 2007 áprilisától 2008 decemberéig a Tăriceanu-kor-
mányban.  

A 2007–2013-as időszakban 30 millió eurós, azaz a 2007–2013 
közötti uniós forrásokhoz képest 0,06%-os projektekre sikerült jó-
váhagyást szereznie. Azonban a projektjeit nem fizették ki.  

(Folytatás az 5. oldalon)
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Esztergom világa 
Mikházán 
Két hónapig látogatható az a tárlat, 
amely pénteken este nyílt a mikházi 
Janka villában. A Zeyk bisztróban ez-
úttal nyolc esztergomi művész mun-
káit mutatják be. Az alkotások – egy 
kivételével – akár meg is vásárolha-
tók. 
____________2. 
Véget ért a Magyar 
Színházak 34. Kis-
várdai Fesztiválja 
Vasárnap este véget ért az egyik leg-
ismertebb magyarországi színházi 
szemle, a Magyar Színházak Kisvár-
dai Fesztiválja. A június 24-e és július 
2-a között megrendezett eseményso-
rozatról a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társulata két 
díjjal térhetett haza.  
____________4. 
Kerékpárút 
program- 
lehetőségekkel 
fűszerezve 
A beruházás megvalósulásával úgy-
mond összekötnék a kellemeset a 
hasznossal, azaz a megállópontoknál 
látványosságok, szabadidős progra-
mok várnák az arra tekerőket. 
____________6.

Áldás a Református Kollégium és a Bolyai líceum új épületére  

Üzenet a jövőnek  

   Fotó: Barabási Ede

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 



Két hónapig látogatható az a tárlat, amely pén-
teken este nyílt a mikházi Janka villában. A Zeyk 
bisztróban ezúttal nyolc esztergomi művész 
munkáit mutatják be. Az alkotások – egy kivéte-
lével – akár meg is vásárolhatók. 

A kiállítás házigazdája, Sándor Béla elmondta: a Sándor 
Művészeti és Oktatási Egyesület 2019 óta működik együtt 
az esztergomi Babits Mihály Színházzal a szovátai Renge-
teg kulturális fesztiválok szervezésében, és nagy öröm szá-
mukra, hogy most az esztergomi művészeket is elhozhatták 
vidékünkre. Esztergom megyei jogú város képviseletében 
Bánhidy András önkormányzati képviselő mondott köszö-
netet, hogy elhozhatták a város művészetének egy kis sze-
letét. Az Esztergomból a világ című tárlat megmutatja, 
milyen művészeti értékekkel bír az ottani közösség, illetve 
hogyan látják az ott élő emberek, művészek a világot. 

„A művészet lemossa a lélekről a mindennapi élet porát” 
– Picasso ezen mondatával kezdte beszédét Vereckei And-
rás, az Esztergomi Művészek Céhének titkára. A hétköz-
napi embernek is jó találkozni a művészettel, mert az 
kirángat minket a hétköznapokból, egy-egy alkotás elvezet 
egy művész életébe, egy különleges világba, elgondolkod-
tat, és más atmoszférába emel – hangsúlyozta a művészet-
történész. Ez a célja ennek a bemutatkozó kiállításnak is, 
amelynek alkotói valamennyien az Esztergomi Művészek 
Céhének tagjai. A képzőművészeti csoport 1991-ben ala-
kult a helyi alkotók összefogásából, tagjai festők, grafiku-
sok, fotó- és iparművészek, restaurátorok, elméleti 
szakemberek, akik tevékeny és elkötelezett hívei Eszter-
gom kulturális felvirágoztatásának. A kiállított tizenhét 
munkát próbálták úgy összeválogatni, hogy legyen benne 
fiatal és idős művész hagyományos, elvont vagy régi fest-
ménye, grafikája. Külön öröm a vendégek számára, hogy 
megmutathatják itt is a „3B”-t, amire igencsak büszke Esz-
tergom: Balassi Bálintot, Babits Mihályt és a Bazilikát. 

A tárlat kiállítói: A. Bak Péter festőművész, Bugyács 
Sándor festőművész, grafikus, Gál András fotóművész, 
Kókay Krisztina textil- és grafikus művész, Ferenczi 
Noémi-díjas, érdemes művész, a Magyar Művészeti Aka-
démia rendes tagja, Mudrák Attila fotóművész, Szabó  
Zoltán Sándor festőművész, Szentessy László grafikus, 
Végh Éva festőművész. A kiállítás augusztus 28-ig tekint-
hető meg, hétköznap 17–22, hétvégén 12–22 óra között. 
Szeptember 1-jétől egy új tárlat költözik a Zeyk bisztróba: 
a New Jersey-ben élt Domján József alkotásai. A népies 
motívumokat negatívba faragó művész gyűjteménye az 

1980-as években házával együtt teljesen leégett, de neki 
sikerült mindent újjáteremtenie, halála után pedig az ame-
rikai magyar diaszpóra néptánckultúrájának mozgatóját, 
Magyar Kálmánt bízta meg a család a hagyaték kezelésé-
vel. Ez most Budapesten található egy galériában, és ezt 
hozzák el Mikházára az ősz elejére – tudtuk meg Sándor 
Bélától, akit arról is kérdeztünk, miért nyit egy étteremben 
képzőművészeti bemutatkozó teret a Janka villa üzemelte-
tője. A nemesi Sándor családban nagy hagyománya van a 
művészetek támogatásának, ezért nyilvánvaló volt, hogy 
az Amerikából hazatérő Sándor Béla is továbbviszi ezt itt, 
Mikházán és Szovátán, illetve ősei családi birtokán, a Ko-
lozs megyei Ajtonyban. Egy művészeti világot szeretnének 
itt létrehozni és támogatni – fogalmazta meg tömören el-
képzelését a Rengeteg kulturális fesztiválok elindítója, aki 
Mikházán két-három hónapos időközönként ad bemutat-
kozási lehetőséget a művészeknek. A mostani kiállítás előtt 
egy másik sikeres – a nyárádgálfalvi Német Csiszér Edit 
cianotípiás technikával készült tájképeiből, grafikáiból és 
nyárádmenti épületeket bemutató rajzaiból álló – tárlat volt 
látogatható. 

 

IDŐJÁRÁS 
Zápor lehetséges 
Hőmérséklet: 

max. 34 0C 
min.  18 0C

Ma EMESE és SAROLTA, 
holnap CSABA napja.  
CSABA: régi magyar személynév. 
Egyes források szerint török eredetű 
lehet, és a jelentése: pásztor, kó-
borló. A név felbukkan a kora kö-
zépkori eredetű magyar monda- 
világban is, Csaba királyfi alakjában. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. július 4.

1 EUR 4,9448
1 USD 4,7348

100 HUF 1,2354
1 g ARANY 274,8111

Két hétig lehet még iratkozni 
A Sapientia egyetem marosvásárhelyi karán alapképzésen 
13, mesterképzésen 4 szakra lehet jelentkezni. Alapkép-
zésre július 18-áig, mesterképzésre 19-éig tölthetik fel a 
szükséges iratokat az érdekeltek a felveteli.sapientia.ro mo-
bilbarát felületre. A felvételihez szükséges iratok listája, a 
felvételi tájékoztató és minden további fontos információ 
megtalálható az egyetem új – www.sapientia.ro – honlapján 
a Felvételizőknek menüpontban. 

Változott az istentiszteletek időpontja 
A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban júli-
usban és augusztusban, a nyári kánikulára való tekintettel, 
a vasárnapi istentiszteletek délelőtt 10 órakor kezdődnek. 

Hosszított program az útlevél- 
osztályon 

Augusztus 19-ig hosszított program szerint fogadja ügyfe-
leit a Maros megyei útlevélosztály a marosvásárhelyi Călă-
raşilor utca 26-28. szám alatt. Az ügyfélfogadás két órával 
hosszabb, 8.30-tól 18.30-ig tart az eredeti 16.30 óra helyett.  

Kedei Zoltán-emlékkiállítás 
A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban 
Kedei Zoltán festőművész alkotásaiból nyílt emlékkiállítás. 

Válts irányt! – IKE-fesztivál 
Július 5-én, kedden (ma) kezdődik és 9-éig, szombatig tart 
Zeteváralján a Válts irányt! ifjúsági keresztény fesztivál. A 
programban koncertek, dicsőítő estek, filmvetítés, láthatat-
lan színház és számos előadás is szerepel. A fesztivál kí-
nálatáról, a jegyárakról és egyéb részletekről a 
www.valtsiranyt.ro honlapon lehet tájékozódni. 

Mezőgazdaságidrón-bemutató 
Egrestőn 

A Romániai Magyar Gazdák (RMGE) Maros megyei szer-
vezete és az Appia Drones július 7-én, csütörtökön délelőtt 
10 órától mezőgazdaságidrón-bemutatóra várja az érdek-
lődőket Egrestőn. Bővebb tájékoztatás Józsa Esztertől kér-
hető a 0787-806-502-es telefonszámon. 

Nyári iskola a természettudományi 
múzeumban 

Júliusban péntek délelőttönként 10 órától a hagyományos 
Nyári iskola a múzeumban című vakációs tevékenységekre 
várják a gyermekeket a marosvásárhelyi természettudomá-
nyi múzeum munkatársai. Július 8-án Tízórai teázás, 15-én 
Apró bányászok a múzeumban, 22-én Repülő szirmok, 29-
én Az ombre-frizurás emlős címmel zajlik kétórás foglalko-
zás. A részvételi díj alkalmanként egy gyerek számára 8 lej. 
Feliratkozni kedden, szerdán és csütörtökön lehet 9-13 óra 
között a természettudományi múzeum Horea utca 24. szám 
alatti székhelyén vagy a 0740-189-067-es telefonszámon.  

Hírszerkesztő. Nagy Székely Ildikó 

5., kedd 
A Nap kel  

5 óra 36 perckor,  
lenyugszik  

21 óra 18 perckor.  
Az év 186. napja,  

hátravan 179 nap.
Gligor Róbert László

Megyei hírek 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ____________________________________________2022. július 5., kedd 

Esztergom világa Mikházán 

III. Rengeteg Színház – színház- 
és filmfesztivál Szovátán 

A Sándor Arts & Education Egyesület és az esztergomi 
Babits Mihály Színház 2019 óta szervez tematikus mű-
vészeti fesztiválokat és diáktáborokat Szovátán és Mik-
házán. Az idei rendezvénysorozat egy új társszervező, 
a szovátai Teleki Oktatási Központ közreműködésével 
valósul meg. Júliusban három színházi előadás (15-én, 
pénteken 19 órakor a Domokos Kázmér művelődési 
házban a Hamlet, 16-án, szombaton 20 órakor a Teleki 
Oktatási Központban a Műselyemlány, 17-én, vasárnap 

20 órakor ugyanott a Presszó Szováta), három filmve-
títés (18-án, hétfőn a Curtiz, 19-én, kedden a Magyar 
passió, 20-án, szerdán a Testről és lélekről – mindhá-
rom nap 20 órától a Teleki Oktatás Központban), vala-
mint színházi és filmes diáktábor várja az érdeklődőket. 
A vetítések után pódiumbeszélgetések kezdődnek, 
Balog Gellért főszervező kérdezi a film meghívott alko-
tóit: Tóth János Gergely színművészt (Magyar passió), 
Topolánszky Tamás Yvant (Curtiz) és Enyedi Ildikó Ba-
lázs Béla-díjas (Testről és lélekről) filmrendezőket. A be-
lépés valamennyi programra ingyenes. A Rengeteg 
Kultúra támogatói: Bethlen Gábor Alap Zrt., Magyar Tu-
risztikai Ügynökség, Nemzeti Kulturális Alap, Szováta 
önkormányzata. 

RENDEZVÉNY

Sándor Béla is a művészetek nagy támogatója     Fotó: Gligor Róbert László 

Augusztus végéig látogatható az esztergomi művészek most megnyílt tárlata 



Nicolae Ciucă kormányfő nem tervez minisztercse-
rét a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) és a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) alkotta nagykoalí-
ciós kormányban – derült ki a politikus hétfői köz-
leményéből, amelyben kormánya tevékenységének 
első hét hónapját értékelte ki. 

A PNL elnöki tisztségét is ellátó Ciucă szerint a politikai 
stabilitás, valamint a koalíciós pártok, az államfő és parlament 
támogatása tette lehetővé, hogy a kormány biztonságot nyújt-
son a román állampolgároknak, és Románia fejlesztésén dol-
gozzon. A miniszterelnök leszögezte: tíz objektív mutatót 
figyelembe véve elvégezte a kormánytagok tevékenységének 
időszakos kiértékelését, és örömmel tapasztalta, hogy minden 
minisztere komolyan dolgozott a kormányprogram megvaló-
sításán, a közpénzek és az uniós források hatékony hasznosí-
tásán és a közösségek szolgálatába állításán. 

Hozzátette, hogy a kormánycsapat stabilitása elengedhetet-
len ahhoz, hogy folytathassák a felelős építkezést. 

A médiában azért övezte kiemelt érdeklődés a miniszterek 
tevékenységének (egy hónapos késéssel közzétett) félévi ki-
értékelését, mert ilyenkor szokott a tisztségben lévő minisz-

terelnök kormányátalakítást bejelenteni. Romániában még a 
stabil parlamenti támogatással rendelkező kormányok eseté-
ben is gyakoriak a minisztercserék, a 2016–2020-as választási 
ciklusban például a PSD-nek több mint száz minisztere fordult 
meg kormányban. 

Ciucă Románia 18. miniszterelnöke az 1989-es rendszer-
váltás óta. A beiktatása óta eltelt több mint hét hónapban eddig 
nem váltott le egyetlen tárcavezetőt sem, csak két „önként” 
távozó – egy plágiumbotrányba keveredett liberális és egy kor-
rupcióval gyanúsított szociáldemokrata – minisztere felmen-
tését kérte az államfőtől. 

A jelenlegi PSD–PNL–RMDSZ nagykoalícióban is voltak 
politikai viták és üzengetések, legutóbb az üzemanyag-drágu-
lás megfékezésének módjáról keveredtek egymással nyílt vi-
tába a román kormánypártok: a PSD a liberális energiaügyi 
minisztertől, míg a PNL a szociáldemokrata pénzügyminisz-
tertől várta a megoldást. 

Korábban Klaus Iohannis államfő is a stabilitás fontosságát 
hangsúlyozta az ország határainál dúló háború kapcsán, és óva 
intett attól, hogy a miniszterek teljesítményének félévi kiérté-
kelése kapcsán a kormánypártok belpolitikai vitába bocsát-
kozzanak a válság közepette. (MTI) 

Mivel politikai berkekben mindig más a hibás a siker-
telenségekért, az új elnökjelölt is mindig az elődjét, 
Radu Berceanut hibáztatta, amikor az infrastrukturális 
beruházásokról kérdezték. 

Ám „jót” is tett. Ugyanis a két év alatt, amíg a köz-
lekedési tárcát vezette, egyik barátja építőipari cégének 
forgalma 12-szeresére, azaz 18,5 millió euróról 220 mil-
lió euróra nőtt a Romstrade által az állammal kötött 
szerződéseknek köszönhetően. Ezért 2009-ben, amikor 
átvették a hatalmat, az akkori PDL-sek – Orban jelen-
legi párttársai – börtönnel fenyegették őt és barátját. 
Később aztán meggondolták magukat, és szárnyuk alá 
vették Orban barátját, aki továbbra is részesült az ál-
lammal kötött hatalmas szerződésekből. 

Ez az önjelölt politikus, aki az államfői bársonyszékre 
áhítozik, aki a hibákért mindig mást okol, és mást vádol 
a saját tehetetlensége miatt, ma is azt állítja, hogy köz-
lekedési miniszterként benyújtott remek infrastrukturális 
projektjeit nem azért nem hagyta jóvá az EU, mert a 
projektek rosszak voltak, hanem azért, mert Brüsszel 
„nem szívesen ad pénzt”. 

Bár még jócskán van idő a következő választásokig, 
máris szaporodnak az elnökjelöltek. Mindegyik parla-
menti pártnak van saját jelöltje, nem beszélve arról, 
hogy ilyenkor gomba módra szoktak megszaporodni a 
különösebbnél különösebb „függetlenek”. Ha az alkot-
mány nem tiltaná, a jelenleg fungáló elnök is indulna, 
hiszen saját bevallása szerint „nagyon komfortosan érzi 
magát” ebben a pozícióban.

Kiskorúak külföldi utazása 
Az utóbbi három héten, vagyis a vakáció kezdete óta 
már több mint ötszáz gyereket kellett visszafordítani 
a határról, mert a szüleik vagy kísérőik nem tudták 
bemutatni a határőröknek a kiskorúak külföldi uta-
zása esetén törvény által előírt dokumentumokat – 
tájékoztatott vasárnap az országos határrendészet. 
Az év eleje óta ugyanezen okból összesen már 1600 
kiskorút fordítottak vissza a határról. A közlemény 
szerint a következő esetek valamelyike miatt nem 
léphették át a kiskorúak a határt: nem volt érvényes 
útlevelük vagy úti okmányuk, a gyermekkel utazó 
szülő nem tudta bemutatni a másik szülő közjegyző 
által hitelesített beleegyezését, vagy a kiskorú kísé-
rője (nem a szülő) nem tudta bemutatni hatósági er-
kölcsi bizonyítványát. (Agerpres) 

Nőtt a forgalomba helyezett új 
járművek száma  

Romániában 23 százalékkal nőtt a forgalomba helye-
zett új autók száma az idei első fél évben a tavalyi év 
azonos időszakához mérten – közölte hétfőn a román 
autógyártók egyesülete. A január–júniusi időszakban 
58.712 új autót helyeztek forgalomba a tavalyi 
47.698-cal szemben. A legtöbb forgalomba helyezett 
új autót a Dacia márka adta (több mint 16 ezer), a 
rangsorban második a Toyota (4679), harmadik a 
Ford (4662). Júniusban 6,6 százalékkal, 11.067-re 
csökkent a nyilvántartásba vett új autók száma. (MTI) 

Cápatámadás áldozatai lettek 
Cápatámadás áldozata lett vasárnap egy román nő 
az egyiptomi Gurdakában – közölte a külügyminisz-
térium. Románia kairói nagykövetségét egy turisztikai 
ügynökség értesítette telefonon, hogy meghalt egy  
Gurdakában nyaraló romániai turista. Az illetékes 
egyiptomi hatóságok közölték, hogy a nő halálát cá-
patámadás okozta – tájékoztatott a szaktárca. Az 
utóbbi napokban ez már a második cápatámadás 
Egyiptom partjainál. A Reuters hírügynökség arról 
számolt be, hogy két forrás is megerősítette: a 40-50 
év körüli román nő holttestének megtalálása előtt alig 
néhány órával egy 68 éves osztrák nőt ölt meg egy 
cápa. A két cápatámadás a Sahl Hasheesh-öbölben 
történt, mintegy 600 méteres távolságra egymástól. 
(Agerpres) 

Meghosszabbított üzemanyag- 
árstop Horvátországban 

A horvát kormány további két héttel meghosszabbí-
totta az üzemanyagárstopot – közölte a kabinet hét-
főn. A rendelet továbbra is csak az autópályákon 
kívüli benzinkutakra vonatkozik. Így az eurosuper 95 
ára marad 13,50 kuna, az eurodízelé pedig 13,08 
kuna. A prémium üzemanyagok szabadárasak min-
denhol. Zágráb emellett rögzítette a nagykereske-
delmi árakat is, hogy megvédje azokat a 
benzinkutakat, ahol maximálták a díjszabást. Mégpe-
dig úgy, hogy az üzemanyagok nagykereskedelmi 
ára nem haladhatja meg a rögzített kiskereskedelmi 
árakat. A kormány egyben meghosszabbította a rög-
zített kereskedői árrésre és a benzin és a gázolaj jö-
vedékiadó-mértékének csökkentésére vonatkozó 
rendeletét is. (MTI) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)

Szaporodó elnökjelöltek 

Ciucă nem tervez minisztercserét a kormányban 

A török Ford Otosan vállalat tulajdonába került az 
amerikai Ford craiovai üzeme, miután a tulajdonos-
váltáshoz az érintett felek megkapták a hatósági 
engedélyeket – adta hírül hétfőn a Ziarul Financiar 
című gazdasági napilap. 

 A tulajdonosváltást március közepén jelentették be a felek. 
A Ford Otosan, a Ford Motor Company és a Koc Holding 
közös vállalata, a globális autóipar egyik legrégebben működő 
és legsikeresebb vegyesvállalata. A romániai üzemben 2023-
tól gyártani fogják a Transit Courier és Tourneo Courier mo-
delleket, amelyeknek teljes elektromos változatát is a romániai 
üzemben fogják előállítani 2024-től. Emellett a jelenleg gyár-
tott népszerű Ford Puma teljes elektromos változatát is a Ro-

mánia déli részén levő üzemben fogják gyártani 2024-től. A 
Ford Otosan ennek érdekében 490 millió euró értékű beruhá-
zást hajt végre, amit a következő három évben valósít meg. 
Így az üzem termelési kapacitása évi 250 ezerről 272 ezerre 
nő – írta a Ziarul Financiar. 

A tulajdonosváltás bejelentésekor Stuart Rowley, a Ford of 
Europe elnöke elmondta, hogy a romániai gyártóüzem jelentős 
szerepet fog játszani az elektromos és haszongépjárművek eu-
rópai gyártásának a növelésében. „A Ford Craiova ma már egy 
erős sikertörténet, és hiszünk abban, hogy a Ford Otosan ta-
pasztalatával és szakértelmével a villamosítás és a haszongép-
járművek terén még magasabb szintre juthat” – mondta 
Rowley március közepén a tulajdonosváltásról. (MTI) 

A török Ford Otosan tulajdonába került 
a Ford craiovai üzeme  

Londoni makrogazdasági elemzők hétfőn ismerte-
tett becslése szerint az orosz földgázszállítások le-
állásának növekvő kockázata miatt immár 40 
százalék körüli az esélye annak, hogy az európai 
gazdaság az idén recesszióba kerül. 

Az egyik tekintélyes londoni gazdasági elemzőműhely, a 
Centre for Economics and Business Research (CEBR) tanul-
mánya szerint az Oroszország által Ukrajna ellen indított há-
ború kezdete óta egyértelműen érzékelhető az a fenyegetés, 
hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az energiaexportot fegy-
verként használhatja az ukrán ellenállást támogató nyugati or-
szágok ellen. 

A cég szerint ha az orosz földgázszállítások valóban elapad-
nak, az európai kormányok először nem a háztartások, hanem 
az ipari létesítmények ellátását függesztenék fel. 

Ennek tovagyűrűző makrogazdasági hatása így attól függ, 
hogy az adott gazdaságok milyen arányban használnak föld-
gázt az ipari termeléshez. 

Németországban például tavaly az ipar használta fel a teljes 
földgázfogyasztás 37 százalékát. Ez jóval magasabb arány, 
mint Olaszországban vagy Nagy-Britanniában, e két ország-
ban ugyanis 25, illetve 23 százalék volt az ipar részesedése a 
földgázfelhasználásból 2021-ben – áll a CEBR hétfőn ismer-
tetett tanulmányában. A ház londoni elemzői szerint azonban 
e különbségek ellenére egyértelműnek tűnik, hogy ha Euró-
pában földgázhiány alakul ki, annak következménye csaknem 
bizonyosan súlyos recesszió lenne, tekintettel az ellátási háló-
zatok magas szinten integrált jellegére. 

A CEBR elemzői felidézik, hogy Németországban több ku-
tatóintézet legutóbbi közös becslésében 20 százalékra tette a 

földgázhiány kialakulásának esélyét. Európai szempontból te-
kintve azonban a recesszió kockázatát ennél magasabbra kell 
taksálni, tekintettel arra, hogy a legtöbb közép- és kelet-euró-
pai ország még nagyobb mértékben függ az orosz földgázszál-
lításoktól, mint Németország – áll a CEBR hétfői 
elemzésében. 

A ház szerint mindezt tetézi, hogy a feszes földgázellátási 
helyzet növeli az inflációs nyomást, és az emelkedő energia-
árak még nagyobb részt hasítanak ki a háztartások adózás és 
járuléklevonások után megmaradó, szabadon rendelkezésre 
álló jövedelmi hányadából. 

A CEBR londoni elemzői közölték: mindezt egybevetve 40 
százalék körüli esélyt adnak arra, hogy az európai gazdaság 
az idei télen recesszióba kerül. 

Az orosz földgázszállítás leállásának európai gazdasági 
kockázataira más nagy londoni házak is felhívták a figyelmet 
legutóbbi elemzéseikben. 

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő minapi tanulmá-
nyában közölte: nem tartozik alapeseti előrejelzései közé a hir-
telen orosz földgázexportstop, de ennek kockázata fennáll, és 
a nagy makrogazdasági sokk, amely egy ilyen fejleményből 
eredne, alacsonyabb ütemű, sok esetben negatív gazdasági nö-
vekedést okozna mindenekelőtt a közép- és kelet-európai tér-
ségben. 

A Fitch iparági elemzői hangsúlyozták: becslésük szerint 
három évnél hosszabb időbe telne, mire az Európai Unió pó-
tolni tudná az orosz földgázt a szállítások teljes leállása esetén, 
és ha az orosz export télen állna le, az a földgázfelhasználás 
szinte azonnali és széles körű adagolását tenné szükségessé az 
uniós országokban. (MTI) 

Európai recesszió az orosz gázstop kockázata miatt 
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy 
az ukrán csapatok még visszatérnek a Luhanszk me-
gyei Liszicsanszkba, a harctéri taktika alakulása és 
újabb korszerű fegyverek érkezésének köszönhe-
tően. 

Az államfő a lakossághoz intézett vasárnap éjjeli videóüze-
netében kommentálta az ukrán csapatok kivonását a stratégiai 
jelentűségű Donyec-medencei településről, az üzenetből az 
Ukrajinszka Pravda hírportál idézett.  „Óvjuk katonáink és 
embereink életét. A falakat újjáépítjük, a területeket vissza-
szerezzük, de mindenekelőtt az embereket kell védenünk. Ha 
a hadsereg vezetése kivonja a katonákat a front egy bizonyos 
pontjáról, ahol az ellenségnek jelentősen nagyobb a tűzereje 
a miénknél, ami különösen igaz Liszicsanszkra, az csak egyet 
jelent: visszatérünk a taktikánknak és az egyre több korszerű 
fegyverünknek köszönhetően” – hangoztatta Zelenszkij.  

Az elnök ismételten leszögezte, hogy Ukrajna nem adja fel 
egyetlen területét sem. Kiemelte, hogy az ukrán hadsereg fo-
kozatosan halad előre Harkiv és Herszon megyékben, vala-
mint a tengeren. Példaként említette a Kígyó-szigetet, amelyet 
az ukrán erők a napokban foglaltak vissza az oroszoktól. „A 
Kígyó-sziget egy jó példa. Eljön a nap, amikor ugyanezt 

mondjuk majd a Donyec-medencéről is” – fogalmazott Ze-
lenszkij.  

Natalija Humenyuk, az ukrán déli parancsnokság sajtóköz-
pontjának vezetője hétfői kijevi sajtótájékoztatóján jelentette 
be, hogy a Kígyó-szigeten ismét felvonták az ukrán zászlót. 
„A hadművelet befejeződött, és a terület ismét Ukrajna fenn-
hatósága alá került” – közölte.  

Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés főnöke az RBK-Uk-
rajina hírportálnak adott interjújában kijelentette, hogy infor-
mációik szerint Moszkva nem fog megállni az egész 
Donyec-medence bekebelezésével, hanem Ukrajna teljes meg-
semmisítését tervezi.  

Budanov kifejtette, hogy információik alapján Oroszország 
több forgatókönyvön is dolgozik az általa megszállt ukrán te-
rületekkel kapcsolatosan az annektálástól a „kvázi köztársa-
ságok” létrehozásáig. Rámutatott arra, hogy Oroszország 
„népszavazásokat” készít elő szeptember 11-re az újonnan 
megszállt herszoni és zaporizzsjai területeken. Az események 
alakulásának egyetlen forgatókönyvét azonban az ukrán kato-
nai hírszerzés szerint még nem határozták meg, de valamilyen 
formában Oroszország magához kívánja csatolni ezeket a te-
rületeket – vélekedett Budanov. (MTI) 

Zelenszkij szerint még visszatér az ukrán hadsereg Liszicsanszkba 



Vasárnap este véget ért az 
egyik legismertebb magyar-
országi színházi szemle, a 
Magyar Színházak Kisvárdai 
Fesztiválja. A június 24-e és 
július 2-a között megrende-
zett eseménysorozatról a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társu-
lata két díjjal térhetett haza.  

Az idei, immár 34. alkalommal 
megszervezett színházi se-
regszemle versenyprogramjának 
előadásait Balogh Tibor dramaturg, 
színikritikus, a fesztivál művészeti 
tanácsadója válogatta, a fesztivál 
idei díszvendége a Zentai Magyar 
Kamaraszínház volt. 

A kisvárdai szemlére érkeztek 
társulatok többek között Szabadká-
ról, Újvidékről, Székelyudvarhely-
ről, Gyergyószentmiklósról, 
Sepsiszentgyörgyről, Marosvásár-
helyről, Beregszászból, Nagyvá-
radról, Szatmárnémetiből, Aradról, 
Sopronból, Komáromból és Gyulá-
ról. A magyarországi társulatok 
közül például a Játékszín, a CSAK! 
– Csengeri Alkotó Közösség, az 
Orlai Produkció és a Bánfalvy Stú-
dió lépett színpadra. 

Az érdeklődő közönség és a 
szakma kilenc nap alatt 23 színpadi 
produkciót láthatott öt helyszínen. 
A programban nyolc versenyen kí-
vüli darab szerepelt, két előadással 
pedig a határon túli színészhallga-

tók is készültek. A július 2-ig tartó 
programsorozaton volt gasztroszín-
ház, kulturális-kulináris est, zenés 
műsor. A színésztréninget idén  
Balázs Zoltán színész-rendező ve-
zette, a kritikusjelöltek workshop-
ján pedig a színházi 
kulisszatitkokba avatták be szakem-
berek a fiatalokat. 

A 2022-es év zsűritagjai Csuja 
László rendező, Hajdu Imelda szín-
művész, a debreceni Csokonai 
Színház tagja, Herczeg T. Tamás 

rendező, Török Viola 
rendező, a marosvásár-
helyi Spectrum Színház 
művészeti vezetője és 
Zalán Tibor költő, író, 
drámaíró voltak. A va-
sárnap esti díjátadó ün-
nepségen beszédet 
mondott Pataki András, 
aki Csák János kulturális 
és innovációs minisztert 
képviselte, Leleszi Tibor, 
Kisvárda város polgár-
mestere, valamint dr. 
Seszták Miklós ország-
gyűlési képviselő. A 
szakmai zsűrit Zalán 
Tibor képviselte a szín-
padon. A fesztivál idei 
díjazottjainak listáját az 
alábbiakban olvashatják. 

Az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma a fel-
kért szakmai bizottság 
(Nyakó Béla, a Kisvárdai 
Várszínház és Művésze-
tek Háza és a Magyar 

Színházak 34. Kisvárdai Fesztivál-
jának igazgatója; Balogh Tibor, va-
lamint Pataki András) életműdíjjal 
tüntette ki a többek között a Nagy-
váradi Szigligeti Színház egykori 
igazgatóját, Meleg Vilmos színmű-
vészt. Szintén életműdíjat vehetett 
át Beke Sándor rendező, színház-
igazgató, a Gárdonyi Géza Színház 
örökös tagja.  

A szakmai díjakat Pataki András, 
dr. Seszták Miklós, Leleszi Tibor és 
Nyakó Béla adta át. 

A színpadi teatralitás érvényes 
újrafogalmazásáért a szakmai zsű-
ritől a legjobb előadás díját a Nagy-
váradi Szigligeti Színház Az 
öngyilkos című előadása kapta. 

A huszonegyedik században is 
érvényes commedia dell’arte forma 
megteremtéséért a Zentai Magyar 
Kamaraszínház A fogadósnő című 
előadását jutalmazták.  

Az új vígjátéki átjárások megte-
remtéséért a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház Tompa Miklós Társulat 
A doktor úr című előadásáért kapott 
díjat.  

A szakmai zsűri elismerő okleve-
lét, az előadásuk kiemelkedő társa-
dalmi érintettsége okán, két társulat 
kapta: az Újvidéki Színház  
Mephisto című előadása és a Kosz-
tolányi Dezső Színház Az utolsó 
kislányok című produkciója.  

A Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társulatá-
nak A doktor úr című előadásában 
nyújtott virtuóz színészi játékáért 
Galló Ernő kapott elismerést. 

A Nagyváradi Szigligeti Színház 
Az öngyilkos című előadásában sze-
repe expresszív megfogalmazásáért 
Hunyadi István vett át díjat.  

A székelyudvarhelyi Tomcsa 
Sándor Színház Száll a kakukk fész-
kére című előadásában nyújtott in-
tenzív színpadi jelenlétéért Barabás 
Árpád, a produkció főszereplője ka-
pott díjat.  

A Komáromi Jókai Színház Az 
örökség című előadásában nyújtott 
hiteles drámai alakításáért Szvrcsek 
Anita vehetett át díjat.  

A gyergyószentmiklósi Figura 
Stúdió Színház Káosz című előadá-
sában nyújtott sokrétű színpadi 
alakformálásáért Szilágyi Míra 
színművészt díjazták.  

Kisvárda város polgármesterének 
díját a beregszászi Kárpátaljai Me-
gyei Magyar Drámai Színház For-
ráspont című előadása kapta. 

A 30 év alatti művészeknek járó 
Teplánszky-díjat a Szatmárnémeti 
Északi Színház Harag György Tár-
sulat Woyzeck című előadásának re-
velatív színpadi ábrázolásáért az 
előadás látványtervezője, Szőke 
Zsuzsi kapta.  

„Az idei fesztivál egyik csúcs-
produkciója lett a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Tompa Miklós 
Társulatának Keresztes Attila ren-
dezte előadása, A doktor úr. Molnár 
Ferenc korai darabjában sok és sok-
féle alak tüsténkedik a színen, szá-
momra legizgalmasabbnak mégis a 
Puzsér ziccerszerepét megformáló 
Galló Ernő figurája tűnt. (…) A fi-
gura gesztustechnikájának bravúr-
jaiban valamelyest felfedezni 
véltem az olasz commedia dell’arte 
mestereinek szellemujját. Mindez 
aprólékosan kidolgozott, ugyanak-
kor vérbő humorú, káprázatosan ka-
cagtató előadásban történt, egy 
kiforrott, erős társulat ensemble-
munkájaként” – írta Kovács Dezső 
a marosvásárhelyi, kétszeresen is 
díjazott előadásról.  

A marosvásárhelyi teátrum kis-
várdai díjazására a későbbiekben 
még visszatérünk. 

Pénteken délben Marosvásár-
helyen tanácskozást tartott a 
közszállítók Transloc Föderá-
ciója, amelynek ezúttal újra 
tagja lett a megyeszékhely 
Közszállítási Vállalatának 
szakszervezete. A megbeszé-
lésen jelen voltak az ország 
mintegy húsz szakszervezeté-
nek a képviselői, akik támo-
gatásukról biztosították az új 
„családtagot”. A megbeszélé-
sek témája a kollektív munka-
szerződés megkötése, a 
javadalmazás és a bértámo-
gatás volt.  

A tanácskozást Szakács András, 
a Transloc marosvásárhelyi szerve-
zetének elnöke szervezte. El-
mondta: a marosvásárhelyi 
Közszállítási Vállalatnál 2008-tól 
van szakszervezet, de a polgármes-
teri hivatal korábbi vezetősége nem 
vette figyelembe követeléseiket, és 
nem csatlakozhattak a föderáció-
hoz. A Transloc 1991-ben alakult, 
akkor 51 szakszervezetet tömörített, 

jelenleg 18-an tartoznak hozzájuk. 
Országos szinten négy szakszerve-
zeti társulás van. Azért kezdemé-
nyezte a tanácskozást, hogy 
egyrészt jelezze, változás történt a 
városvezetés élén, és reméli, hogy 
ezáltal a hivatal és a vállalat veze-
tősége nyitottabbak lesznek a szak-
szervezettel szemben. Szeretnék 
újrakezdeményezni a szociális dia-
lógust, ami elsősorban azt jelenti, 
hogy helyi szinten újratárgyalják a 
kollektív munkaszerződést. Ezért is 
a találkozó elején a más városokbeli 
szakszervezetek képviselői a kol-
lektív munkaszerződés megkötésé-
nek jogi, gyakorlati lépéseiról 
beszéltek a marosvásárhelyi kollég-
áknak.  

A szakszervezeti föderáció azt 
szeretné elérni, hogy töröljék a 
26/2013-as kormányhatározat azon 
cikkelyét, amely a közszállítást nye-
reségorientált közszolgáltatássá, így 
más adóeljárás, illetve javadalma-
zási besorolás alá eső társaságok 
listájára helyezte, mivel elsősorban 
a polgármesteri hivatalok által kom-
penzált társadalmi rétegeknek 
(nyugdíjasok, diákok, hátrányos 

helyzetűek stb.) nyújtanak szolgál-
tatást. Nem kereskedelmi jellegű 
szolgáltatásról van tehát szó, hanem 
szociálisról. Sehol nem lehet nyere-
séges a városi közszállítás, amely 
programszerűen, kötelezően kell 
működjön. Ehhez kapcsolódóan 
módosítanák a 2022-re vonatkozó 
317/2021-es állami költségvetési 
törvény 48. cikkelyét, hogy előre-
láthatóbb javadalmazási besorolá-
suk legyen, és ne függjön a 
társaságok jövedelmétől, illetve 
nyereségességétől. Amennyiben a 
26/2013-as kormányrendeletet mó-
dosítanák, akkor ez automatikusan 
megszüntetné a költségvetési meg-
szorítást. A rendelet ugyanis a köz-
szállítási vállalatokat besorolta az 
állami nagyszolgáltató (Hidroelect-
rica, Transgaz stb.) sorába, ahol va-
lóban aránytalanul nagyok a 
javadalmazások.  

Egy következő követelmény, 
amelyért a föderáció – így termé-
szetesen a társult marosvásárhelyi 
tagszervezet is – síkraszáll, az az, 
hogy csökkentsék egyes olyan, a 
szakágban dolgozók nyugdíjkorha-
tárát, akik a munkafeltételek miatt 

szakmai betegségekben szenved-
hetnek, mint az ülő munkát végző 
gépkocsivezetők vagy a karbantar-
tók, szerelők.  

A munkafeltételek javítása a 
szakszervezet számára azt jelenti, 
hogy a közszállítási vállalatok kor-
szerűsítik a járműveket, ezért a 
szakszervezet támogatja a társasá-
gokat abban, hogy részt vegyenek 
uniós pályázatokon, vagy az euró-
pai helyreállítási terv (PNRR) kiírá-
sain környezetkímélő autóbuszok 
vásárlására pályázzanak, ugyanak-
kor szorgalmazzák a nagyvárosi 
övezetek szállítási rendszerének ki-
alakítását. A szakszervezet szót 
emelt kormányszinten azért, hogy a 
pályázatok sorrendjét szubjektíven 
bírálták el, emiatt módosítani sze-
retnék az eljárást.  

A marosvásárhelyi szakszervezet 
céljai között szerepel sajátos társa-
dalmi és kulturális rendezvények 
szervezése is, amelyben a föderáció 
segítségére számítanak – mondta a 
marosvásárhelyi szervezet elnöke.  

A béralkuval kapcsolatosan az 
érdekvédelmi szervezetek képvise-
lői elmondták: a helyi szakszerve-
zetek nem kérhetnek többet, mint 
amit megállapítottak az országos 
kollektív munkaszerződésben. Min-
den településen figyelembe kell 
venni az adott helység gazdasági 
erejét, lehetőségét, ezért a szakágon 
belül ugyanazon munka kifejtéséért 
eltérőek lehetnek a fizetések. Kom-
penzálásként – mivel módosult a 
jogszabály – a szakszervezetek a 
közszállítási vállalatok vezetősége-
ivel közös megállapodás alapján 
ajándékjegyeket is adhatnak, azon-
ban ennek összege személyenként 
nem haladhatja meg a 300 lejt, és 
csak ünnepnekre kézbesíthetők (ka-
rácsony, húsvét, szállítók napja 
stb.). Az említett kormányrendelet 
az idén csupán 6,5%-os javadalma-
zásnövelést irányzott elő, holott az 
infláció jelenleg meghaladja a 15%-
ot, emiatt is elégedetlenek a szak-
szervezetek. Ez gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy a szakágon belül ennél 
nagyobb fizetésemelést nem kérhet 
a szakszervezet. A tárgyalások 

azonban attól függnek, hogy sike-
rül-e módosítani az említett kor-
mányrendeletet. A tanácskozáson 
jelen levő Gigi Urse, a Transloc-
Románia Föderáció főtitkára el-
mondta, hogy a kormányrendelet 
módosításáért az országos szervezet 
már februárban megkezdte a tárgya-
lásokat az Országos Szakszervezeti 
Tömb (BNS) keretén belül, szemé-
lyesen Dumitru Costin elnökkel tár-
gyaltak a szállításügyi- és a 
pénzügyminisztériumban a tárcave-
zetőkkel, illetve államtitkárokkal. 
Eddig „visszafogottan” kezelték 
kezdeményezésüket, és legutóbb az 
idén június 14-én történő tárgyalá-
sok során „sem ígértek semmit”, de 
remélik, hogy nyitottabbak lesznek 
a szakszervezeti kezdeményezésre. 
Ha lenne politikai akarat, akkor 
nem szabnának ilyen alacsony felső 
határt a béralkunak, mert elő tudnák 
teremteni a megfelelő pénzössze-
get. Nem sorolhatják a kisebb szál-
lítási vállalatokat a bukaresti 
közlekedési vállalathoz, vagy a 
metrót működtető Metrorexhez, 
ahol több ezer alkalmazott dolgo-
zik. A javadalmazáskompenzálással 
tulajdonképpen a közösséget támo-
gatják, akiért végzik a szolgáltatást 
a közszállítási vállalatok alkalma-
zottai. A járművezetőknek nagy a 
felelősségük, nem várhatják el a 
szolgáltatók, hogy alacsony bérért 
dolgozzanak.  

Egyelőre nem döntöttek arról, 
hogy lépnek-e valamit közösen. 
Arra ösztönözték a tagszervezetei-
ket, hogy az érvényben levő törvé-
nyeknek megfelelően kössék meg 
vállalatonként a kollektív munka-
szerződéseket, ezt követően pedig 
felügyeljék azt is, hogy milyen 
egyéni munkaszerződést kötnek az 
alkalmazottak. Gigi Urse elmondta, 
a tárgyalások elvét helyezik előtérbe 
a más szakszervezeti tömbökkel 
szemben, ahol bizonyos politikai és 
egyéb indíttatások is vezérlik kollé-
gáikat. Azt szeretnék, hogy az érvek 
mentén találják meg a közös neve-
zőt a kormányzattal, illetve a szak-
szervezeti tagok és a munkáltatók 
között, és erre ösztönözték marosvá-
sárhelyi kollégáikat is.  

Galló Ernő A doktor úr című előadásban 
 Fotó: Tugya Vilmos

Kaáli Nagy Botond 

Vajda György

Közszállítók szakszervezeti tanácskozása  
Újra csatlakoztak a föderációhoz  
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A marosvásárhelyi Mel’amour 
zenekar 2021-ben alakult, és 
elsősorban indie-pop műfajú 
dalokat játszik, viszont tagjai 
elmondták, hogy más stílus-
ban is kipróbálnák magukat.  

A fiatal zenészek alkotta együttes 
tagjai korábban már külön-külön 
megpróbálkoztak a dalszerzéssel és 
énekléssel. Egy évvel korábban 
pedig megtörtént az egymásra talá-
lás, a járvány idején jobban össze 
tudtak kovácsolódni. Annak elle-
nére, hogy fiatal zenekarról van szó, 
már hat saját dallal rendelkeznek, il-
letve az egyikhez már el is készült 
a videóklip is. A munka pedig nem 
áll meg! A Mel’amour zenekar tag-
jai: Pfeifer Melany (ének), Péter 
Csanád László (elektromos gitár), 
László Szabolcs Attila (billentyűs 
hangszerek), Balás N. Dániel 
(akusztikus gitár), Szász Hunor 
(basszusgitár) és Józsi Csanád 
(dobok).  

Péter Csanád László lapunknak 
elmondta, hogy az elején úgy gon-

dolták, nem lesz könnyű betörni az 
erdélyi zene piacára, viszont 2022-
ben azt tapasztalják, hogy folyama-
tosan nyílnak újabb és újabb kapuk, 
úgyhogy bizakodóak. A zenekar fel-
lépett a Vásárhelyi Napokon, de 
több ízben látogatott már el Szat-
márnémetibe – ahol az első fellé-
pése is volt –, illetve 
Székelyudvarhelyre. A fiatal zené-
szeket nagy örömmel tölti el, hogy 
eljuthatnak különböző helyszí-
nekre, illetve kíváncsiak rájuk az 
emberek. 

Pfeifer Melany, a zenekar éne-
kesnője kiemelte, hogy június ele-
jén felléptek az MMDSZ 
Diáknapokon is, amikor a saját kor-
osztályuk előtt zenélhettek. Az éne-
kesnő szerint a koncert katartikus 
élmény volt számukra, az eddigi 
fellépéseik közül ez viszi a pálmát. 

A zenekar a koncertjein más együt-
tesek dalait is elő szokta adni, azonban 
ezek átmennek egy szűrőn, vagyis 
habár megpróbálják úgy előadni, 
ahogy azt a dal megálmodója teszi, 
mindeközben beleviszik a saját érzé-
seiket is, így a Mel’amour zenekar is 

részese lesz a dalnak. A magyar zene-
ipar széles kínálatából több együttes 
dalait is megszólaltatják, többek kö-
zött a Margaret Island vagy a Blaha-
louisiana ismert slágereit. 

A próbák kapcsán Péter Csanád 
László elárulta azt is, hogy általá-

ban hetente egyszer szoktak össze-
ülni, viszont a koncertszezon idején 
a heti 3-4 alkalom sem ritka. 

Pfeifer Melany hangsúlyozta, 
hogy a Mel’amour zenekar folya-
matosan dolgozik, és a közönségért 
zenél. Szeretnék, hogy minél több 

emberhez eljussanak a dalaik. A vá-
gyaik között szerepel az is, hogy né-
hány év múlva, vagy akár még 
hamarabb, nagyszínpadokon állhas-
sanak. Péter Csanád László ehhez 
még hozzátette, hogy júliusban nap-
világot lát a zenekar következő vi-
deóklipje, illetve másfél havonta 
szeretnének egy-egy újabb klippel 
jelentkezni, továbbá az sem titkolt 
céljuk, hogy jövőre szeretnének egy 
nagylemeznyi anyagot egyben 
megjelentetni. 

– Marosvásárhely életében fon-
tos esemény, hogy az egyházi isko-
lahálózat fejlődése újabb 
állomáshoz érkezett – hangsúlyozta 
beszédében Soós Zoltán polgármes-
ter. – Akkor büszkélkedhetünk to-
vábbra is azzal, hogy a Református 
Kollégium és a Bolyai Farkas lí-
ceum Erdély legjobb iskolái közé 
tartozik, ha ezek az oktatási intéz-
mények tovább tudnak fejlődni. Is-
koláink sok száz évvel ezelőtt az 
egyház berkeiben születtek meg, és 
a legjobb, ha jövőjük is az ő kezük-
ben marad, mert több száz éven át 
bizonyították, hogy tudnak az or-
szág, a nemzet és a közösségek ér-
dekében cselekedni. Ezt a jogot 
senki se vegye el egyházainktól, 
mert ez a biztosítéka annak, hogy a 
jövő nemzedék egy olyan egészsé-
ges környezetben nő fel, amelyben 
mindenki tudni fogja a helyét, a fel-
adatát, és hogy mit kell tennie kö-
zösségéért – mutatott rá. Majd 
kiemelte a hely szellemének üzene-
tét, miszerint a vásárhelyi zsidó hit-
község kezdte el ezen a helyen az 
oktatást, ezért továbbra is fontos az 
együtt élő emberek kultúrájának 
összekapcsolódása. Nagy megtisz-
teltetés, hogy önkormányzatként 
hozzájárulhattak ehhez a fejlődés-
hez, amit folytatni kell azért, hogy 
Marosvásárhely nemcsak a Szé-
kelyföld, hanem Erdély magyar 

kulturális központja legyen, vonzó 
városként a fiatalok számára, hogy 
szívesen válasszák otthonuknak. 
Új alapkőletétel 120 év után  

Ünnepi beszédében Kató Béla 
püspök emlékeztetett arra, hogy 
több mint 120 évvel ezelőtt, 1908-
ban az Erdélyi Református Egyház-
kerület közgyűlésének helyszíne 
volt Marosvásárhely. Ezen az ülé-
sen határozták el és teljesítették be 
a Református Kollégium új épülete 
alapkövének elhelyezését. Csoda-
számba menő nagyszerű dolog, 
hogy egy évszázad múltával 
ugyanaz a közösség ugyanazt meg-
teheti – hangsúlyozta. 

Az erdélyi reformátusok mindig 
is iskolaalapítók, iskolafenntartók 
voltak. Már a reformáció óta bizto-
san tudta ez a közösség: ha nem tart 
fenn iskolákat, és nem terjeszti a 
széles tömegek körében az anya-
nyelvi írást és olvasást, akkor az 
alapvető feladatát, hogy Isten igéjét 
minden ember tanulmányozza, ol-
vassa, és ezzel beteljesítse életét, 
nem tudja megvalósítani. Az isko-
lák létrehozására irányuló igyekezet 
Marosvásárhelyre is érvényes volt, 
hisz a település legrégebbi reformá-
tus tanintézménye a kollégium. 
Küldetésének a beteljesítésére az 
egyházkerület Magyarország kor-
mányának a segítségét kérte, és 
meghallgatásra talált.  

De nem egyszerű ma építkezni 

még pénzzel sem abban a világban, 
amelyben élünk. Mivel a saját telek 
beépítése akadályokba ütközött, 
addig kerestek, kutattak, amíg talál-
tak egy megfelelő helyet. Nem vé-
letlenül vásárolták meg az 
épületegyüttest, ami a telekkönyv-
ben iskolaként szerepel, hiszen 
1890–1944 között a zsidó hitközség 
által felépített és működtetett iskola 
volt. Azé a közösségé, amelynek 
mindenét elvették, nemcsak a tárgyi 
emlékeit, a gyermekeket is, akiket, 
akárcsak a felnőtteket, az ausch-
witzi haláltáborba deportáltak. Kol-
lektív elítélésük olyan seb és 
fájdalom, amire nincsen magyará-
zat, és ami sajnos ma is előfordul-
hat. Mivel ennek a múltnak 
elődeink révén mi is részesei va-
gyunk, bűnbánattal kell tekintenünk 
arra, ami akkor történt. Ezen a hely-
színen emlékeztetnünk kell közös-
ségünket és a környezetet, hogy 
soha többé ne forduljon elő egy 
népcsoport kollektív megbélyeg-
zése, elítélése, elüldözése és meg-
semmisítése – figyelmeztetett a 
püspök, és köszönetet mondott a 
zsidó hitközség jelen lévő elnöké-
nek, azzal az ígérettel, hogy akik itt 
maradtak, úgy léphetik át az iskola 
küszöbét, mint akik hazamennek 
együtt emlékezni – tette hozzá. 

Az egyházkerület vezetősége ne-
vében kiemelte, hogy az egyház 
csak addig fog létezni, amíg iskolái 
lesznek, ezért nincs semmi fonto-

sabb, mint az iskolák felépítése és 
fenntartása. A továbbiakban ismer-
tette az alapkőre írt igét, a 127. zsol-
tár 4. versét: „Mint a hős kezében a 
nyilak, olyanok a serdülő ifjak.”  

– Mi a gyermekeinkről így gon-
doljuk, hogy nélkülük nincs jö-
vendő, ha nem tudjuk mindazt 
átadni nekik, amiben hittünk, amit 
megtanultunk, ahogyan éltünk. 
Ígérjük, hogy mindent meg fogunk 
tenni, hogy ezen a helyen olyan 
gyermekeket neveljünk, akik ezt 
képesek elfogadni. A református 
oktatás soha nem volt diszkrimina-
tív, kollégiumaiba befogadott bár-
milyen nemzetiségű tanulót, és 
továbbra is azt valljuk, hogy tiszte-
letben kell tartani minden gyermek-
nek az anyanyelvéhez való jogát.  

A „református Bolyai Farkas lí-
ceum” minden tanulója hozzánk 
tartozik – fogalmazott Kató Béla –, 
felelősséget vállalunk értük, és ami-
kor felépül a 15 osztályteremből 
álló iskola, együtt fognak tanulni, 
fejlődni. A kitűnő eredmény, amit a 
Református Kollégium és a Bolyai 
Farkas líceum az idei vizsgákon 
együttesen elért, azt jelzi, hogy jó 
kezekben van az iskola jövője. Ál-
dásunkra, segítségünkre mindig 
számíthatnak. Kérjük a város veze-
tését, hogy támogassák a szándé-
kunkat. Nehéz volt engedélyt 
szerezni, és nem könnyű felépíteni 
sem az új épületet a folytonos drá-
gulás, anyag- és emberhiány köze-
pette, mégis az a cél, hogy jövő 
szeptemberben elinduljon az okta-
tás – ígérte a püspök.  

A továbbiakban Kató Béla meg-
szentelte és áldását adta az időkap-
szula és az alapkő elhelyezésére. 
Áldást kért Marosvásárhely minden 
gyermekére, a szülőkre, a tanítókra, 
a lelkipásztorokra, a résztvevők 
pedig nemzeti imánk eléneklésével 
erősítették meg az áldás iránti kérel-
met.  
Nagy előrelépés 

A ünnepség végén érdeklődé-
sünkre Kató Béla püspök részle-
tezte, hogy a telket szakaszosan 
fogják beépíteni. Az utcára néző 
frontot egy kétemeletes épület fogja 
lezárni, majd hátrafelé egy máso-
dik, majd egy újabb tömb követke-
zik. A 15 osztályon kívül lesz 
sportterem és a többi szükséges he-
lyiség is.  

Soós Zoltán polgármester meg-
erősítette, hogy az egyháznak min-
den engedélye megvan, és ha az 
építők tartják az ígéretüket, 2023 

szeptemberében az elemi osztályok 
a Református Kollégiumból és a 
Bolyai iskolából ott fogják megkez-
deni a tanévet. Minden szempont-
ból nagy előrelépés, ha a városnak 
újonnan épített, korszerű iskolaépü-
letei vannak. Több iskolát felújítot-
tak, ez az épület pedig a magyar 
oktatást fogja erősíteni – szögezte 
le, majd hozzátette: – Sajnos azt ta-
pasztaljuk, hogy városszerte az osz-
tályok létszáma csökken mind a 
román, mind a magyar tagozaton. 
Abban reménykedünk, hogy ez az 
irány megfordul, és Marosvásárhely 
vonzó várossá válik, ahova szívesen 
visszatérnek a fiatalok akár Buda-
pestről, akár Londonból tanulni, 
családot alapítani, gyermeket ne-
velni.  

Hajdú Zoltán, a Bolyai iskola 
igazgatója szerint pedagógiai szem-
pontból is jó dolog, hogy külön 
lesznek az elemi osztályok, mert a 
hatéves gyermekeknek a 18 éves fi-
atalokkal egy udvaron tölteni a szü-
netet nem volt egészséges. Az elemi 
osztályokat befogadó épület a köz-
pontban van, és eleget tesz annak az 
igénynek, hogy minél közelebb le-
gyen az anyaiskolához. Ha elkészül, 
a főépületben termek fognak felsza-
badulni, így a laborokat, kabinete-
ket is a rendeltetésüknek 
megfelelően tudják majd használni, 
ami a minőségi tanítás szempontjá-
ból nagyon fontos. A középiskola 
emelt szintű idegen nyelvet oktató 
osztályai számára lehetővé válik, 
hogy a csoportoknak külön osztály-
termeket biztosítsanak.  

– Továbbra is szükségünk van a 
6-os iskola épületére, amit 13 évre 
kaptunk bérbe. A jövőben sportter-
met, bentlakást és egy információs 
központot szeretnénk kialakítani. 
Végre eljutottunk oda, hogy a Re-
formátus Kollégiummal együtt, 
mint a város legnagyobb iskolája, 
az igényeknek megfelelő helyszí-
nen taníthassunk. 

Benedek Zsolt, a Marosvásárhe-
lyi Református Kollégium igazga-
tója: – A tervek szerint a 
Református Kollégium és Bolyai 
Farkas líceum 0-IV. osztálya költö-
zik a jövő őszre elkészülő új épü-
letbe, ami tíz osztályt jelent, és a 
többi teremnek is már körvonalazó-
dik a rendeltetése. A felszerelés a 
legkorszerűbb lesz, tanítónőink jó 
hírnévnek örvendenek, és remény-
kedünk abban, hogy jövő ősztől az 
iskola udvara megtelik örömmel, az 
osztálytermekben pedig minden 
adott lesz a színvonalas oktatáshoz.  

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Mel'amour zenekar

Nagy-Bodó Szilárd 
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A Mel’amour zenekar 
Hogyan lehet Erdélyben zenei karriert kezdeni? 

Üzenet a jövőnek 

Püspöki áldás       Fotó: Barabási Ede



Marosszentgyörgy egyike 
azon hét peremközségnek, 
amelyek Marosvásárhellyel 
közösen közösségi tömegköz-
lekedési egyesületet hoznak 
létre azért, hogy saját kézbe 
vegyék a közszállítást. Maros-
szentgyörgyön az egyik leg-
nagyobb hiányosságnak szá- 
mít, hogy nincsenek járatok 
Csejdről, illetve Tófalváról, a 
községközpontból Marosvá-
sárhelyre pedig igen borsos 
áron lehet busszal bejutni. 

Marosszentgyörgy polgármes-
tere, Sófalvi Szabolcs elmondta, a 
községben az egyik legnagyobb 
gondot a közszállítás okozza, pél-
dául Csejdre egyáltalán nincs tö-
megközlekedés. Az ezzel megbízott 
cég először kezdett kihagyni né-
hány járatot, majd napokig nem je-
lentek meg a buszai a faluban, amit 
az önkormányzat több ízben jelzett 
a Maros Megyei Tanácsnak. A ta-
nács felszólította a céget, majd 
odáig fajult a helyzet, hogy a me-
gyei önkormányzat visszavonta a li-
cencet, és párhuzamosan 
meghirdette a járatot a csejdi vo-
nalra, de senki sem jelentkezett. A 
magáncégek arra hivatkoznak, hogy 

nem kifizetődő, mivel kevés az 
utas, ellenben így az idősek, vala-
mint azok, akiknek nincs autójuk, 
nehezen tudnak eljutni szükség ese-
tén a városba.  

– A 21. században nem enged-
hető meg, hogy el legyen szigetelve 
egy, a megyeközponttól alig pár ki-
lométerre fekvő település. A köz-
ségközpontban ugyan működik 
tömegközlekedés, busszal el lehet 
jutni a megyeközpontba is, viszont 
nagyon drága, 6 lej körüli a jegy 

ára. A szolgáltatást magáncég végzi, 
amely nem engedheti meg magá-
nak, hogy veszteségesen működjön 
a járat, az árak alakításába pedig a 
helyi önkormányzat nem szólhat 
bele – jegyezte meg a község veze-
tője. 

Hogy hosszú távon megoldódjon 
ez az áldatlan állapot, a legutóbbi 
tanácsülésen a marosszentgyörgyi 
képviselők megszavazták, hogy tár-
sulnak Marosvásárhellyel, valamint 
további hat, a várossal szomszédos 

településsel, és létrehoznak egy 
egyesületet, amely a közszállítás 
hatékonyabbá tételét tűzte ki célul. 
Közösen a nyolc település elektro-
mos buszokra is fog pályázni, ame-
lyek a szóban forgó perem- 
települések és a megyeközpont kö-
zött rendszeres járatokként fogják 
biztosítani az összeköttetést, illetve 
az önkormányzatok anyagilag is 
hozzájárulnak majd a költségekhez, 
hogy a lakosság elérhető áron tudja 
igénybe venni ezt a szolgáltatást. 

Sófalvi Szabolcs úgy látja, min-
denképp megéri ebbe az irányba 
lépni, ugyanis egyrészt ezáltal nem 
magáncégeknek lesznek kiszolgál-
tatva, hanem kézbe vehetik a szol-
gáltatást, hiszen jelenleg 
tehetetlenül kell nézniük, ahogy a 
csejdiek a buszjárat hiányára pa-
naszkodnak. Ugyanakkor jóval ha-
tékonyabban tudják majd 
működtetni, figyelembe véve a la-
kosság igényeit, illetve korszerűbb 
körülményeket tudnak majd bizto-
sítani az utasoknak. 

Marosvásárhely és a szomszéd-
ságában lévő hét település polgár-
mesterei már több ízben tárgyaltak 
arról, hogy szükség van a metropo-
liszövezeten belül, az összehangolt 
tömegközlekedésre. Marosvásár-
hely elsőként konkrét lépést is tett 
ennek érdekében, a június végi ta-
nácsülésen az önkormányzati kép-
viselők elfogadták, hogy 
létrehozzák a közösségi tömegköz-
lekedési egyesületet, amely meg-
szervezi ezt a szolgáltatást. Ezt 
követően pedig a maroskeresztúri, 
marosszentannai, marosszentkirá-
lyi, marosszentgyörgyi, jeddi, ko-
ronkai és mezőpaniti önkormány- 
zatoknak is meg kell szavazniuk, 
hogy csatlakoznak az egyesülethez. 

Az elmúlt héten egy éjjel egy 
csejdi gazdaságban garázdál-
kodott a medve, három ser-
tést ölt meg, egyet el is vitt. A 
hatóságok azóta éjszakán-
ként járőröznek a környéken, 
fény- és hangjelzésekkel pró-
bálják elriasztani a nagyva-
dat. 

Ugyanakkor összehívták a helyi 
bizottságot, hogy döntést hozzanak 
a medve eltávolításáról, hogy ne ke-
rüljön veszélybe az emberi élet 
vagy a háziállatok. A kárfelmérő bi-
zottság is kiszállt, hogy a törvény 
értelmében a kárvallott gazda kár-
pótlást igényelhessen a szaktárcá-
tól. 

A polgármester elmondta: a 
szomszédok vették észre a medvét, 
és azonnal riasztották a 112-t, azon-
ban mire a helyszínre értek a csend- 
őrök és a rendőrség, a medve elme-
nekült.  

– Veszélyes, ami történt, ugyanis 
a településen lévő gazdaságban je-
lent meg a medve, az ól pedig, ahol 
a sertéseket tartják, közvetlenül a 
lakóház közelében van. Mi mindent 
megtettünk, amit a törvény előír, 
gyors döntéseket hoztunk. A 81-es 
kormányhatározat értelmében, ha 
veszélyhelyzet áll fenn, azaz lakott 

területre merészkedik be, és háziál-
latokat támad meg a nagyvad, a pol-
gármester a helyi bizottságnak az 
elnökeként, az állatorvossal, a va-
dőrrel, valamint a csendőrség kép-
viselőivel közösen eldöntheti, hogy 
elaltassák és elszállítsák-e vagy ki-
lőjék a ragadozót. A medve, visel-
kedését ismerve, biztosan vissza 
fog térni, fel vagyunk készülve erre. 
Mivel az emberi élet védelme min-
dennél fontosabb, úgy látjuk, az át-
helyezés hosszú távon nem jelent 
megoldást, hiszen vagy máshol 
okoz majd gondot, vagy visszatér, 
így az elaltatás, kilövés lesz a meg-
oldás. De addig is megelőzésként, 
éjszakánként hang- és fényjelzők 
használatával járőrözünk a környé-
ken, hogy elijesszük az állatot, vi-
szont értesültünk, hogy a napokban 
a szomszédos településen, Nagyer-
nyében hatolt be egy gazdaságba. 

Tavalyelőtt is rengeteg gondot 
okozott a községben a medve, 
adódtak alkalmak, amikor a falvak 
főutcáin látták sötétedés után. Tehát 
súlyos a helyzet, hiszen nem a 
hegyoldalon lévő farmokra jár be, 
hanem Marosvásárhelytől pár kilo-
méterre lévő települések központ-
jába, a lakóházakhoz – 
hangsúlyozta a község vezetője. 

Kerékpárút építésére nyúj-
tott be nemrég egy pályáza-
tot a Fejlesztési 
Minisztériumhoz a helyi ön-
kormányzat. A beruházás 
megvalósulásával úgymond 
összekötnék a kellemeset a 
hasznossal, azaz a megálló-
pontoknál látványosságok, 
szabadidős programok vár-
nák az arra tekerőket, 
ugyanakkor lehetőség 
adódna arra is, hogy a ma-
rosszentgyörgyiek két keré-
ken jussanak el a 
megyeközpontba a munka-
helyükre, vagy akár iskolába. 
A forgalmas főúton ugyanis 
ez életveszélyes vállalkozás. 

A község az országos helyreállí-
tási terv (PNRR) keretében pályá-
zott erre, és amennyiben elnyerik a 
finanszírozást, úgymond egy első, 
mintegy 5 km hosszú kerékpárutat 
építenének meg, amely a község 
marosvásárhelyi határától indulna 
(a Sörpatika – Gokart – műjégpá-
lya – Maros-part környékéről) 
majd az új fociakadémia – lovarda 
felé vezetne, és a Bányai utca – 
Nádas, illetve Sóskút utca hátsó ré-
szét érintve, a Máriaffi-kastélynál 
érne véget.  

– A kerékpárúttal nem csupán 
kellemes szabadidő-eltöltési lehe-
tőséget biztosítunk a kerékpározni 
szerető családoknak, hanem a vá-
rosban dolgozók számára is egy 
biztonságos közlekedési alterna-
tíva lenne, hiszen az országúton je-
lenleg életveszélyes elindulni két 
keréken. Amennyiben elkészül a 
kerékpárút, valószínűleg sokan az 
autó vagy a közszállítás helyett in-
kább ezt a kevésbé szennyező és 
egyben költségtakarékos lehetősé-
get választanák – véli a község pol-
gármestere, Sófalvi Szabolcs.  

Mint mondta, emellett egy 
másik útvonal-koncepció is készen 
áll (több mint 25 km kerékpárút) 
,amely ugyancsak a gokartpálya 

környékéről indul, és a Maros-par-
ton haladva az Állomás – Mező-
gazdász – Orgona utcák felé 
tartana, majd a sósfürdő irányába, 
innen pedig a Tófalvi úton keresz-
tül Tófalva és Csejd felé. Ennek 
egy „érdekesebb letérője” is lenne 
a Cinege-tető, illetve a Somostető 
irányába. 

– Mindig is fontosnak tartottam, 
hogy turisztikai szempontból is fej-
lődjön Marosszentgyörgy. Az inf-
rastruktúra terén látványos 
előrelépések történtek az elmúlt 
években, a víz és szennyvíz terén 
95 százalékos a lefedettség, és to-
vábbi pályázatok vannak folyamat-
ban, az útkorszerűsítés szempont- 
jából szintén jól állunk, ugyanak-
kor beadunk egy pályázatot az 
Anghel Saligny programra, 35 utca 
korszerűsítésére. Ilyen körülmé-
nyek között már fókuszálhatunk a 
turizmussal, valamint a sporttal 
kapcsolatos beruházásokra. Ezen a 
téren egy első, fontos lépés a ke-
rékpárút, amire most pályáztunk. A 
pályázati összeg, a 324 ezer euró 
kb. 3 km-t fed le, a fennmaradó 2 
km megépítését önrészként vállal-
tuk. Reméljük, hogy idén ősszel 
vagy legkésőbb télen elbírálásra 

kerül a pályázat, és jövő tavasszal 
el is tudjuk kezdeni az építkezést. 
Hogy ne húzódjon el túlságosan a 
kivitelezés, úgy döntöttünk, neki-
fogunk egy szakasznak saját költ-
ségvetésből, ugyanis megjelentek 
a normatívák, tudjuk, hogy milyen 
alapja kell legyen, hogy 2 m széles 
kell legyen maga a kerékpárút, és 
a két oldalán egyenként fél méter 
úgymond biztonsági felületet kell 
kialakítani. Az elképzelés az, hogy 
a város határától a fociakadémiáig, 
amely egy nagyon forgalmas zóna 
lett, elkészítenénk saját források-
ból, majd a pályázati pénzből foly-
tatjuk – fejtette ki Sófalvi 
Szabolcs. Mint megtudtuk, a terv 
részeként, a már meglévő turiszti-
kai látványosságok mellett, a bicik-
liúton végigtekerőknek tematikus 
programokat is kínálnának, többek 
között csónakbérlési, lovaglási 
vagy éppen sporthorgászati lehető-
séget, jurtákat állítanának fel, ame-
lyek szállásként szolgálnának a 
Maros-parton elidőzőknek, ugyan-
akkor harcművészeti bemutatók-
kal, a hagyományos mesterségek- 
kel és az elődeink által végzett kü-
lönféle házimunkákkal is megis-
mertetnék az arra látogatókat. 

Szerkeszti: Menyhárt Borbála
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Csejdi gazdaságban pusztított a medve 

Összekötni a hasznosat a kellemessel 
Kerékpárút programlehetőségekkel fűszerezve 

Vakációs foglalkozások 
közel száz gyereknek 

Közel száz marosszentgyörgyi 
gyereknek tartanak vakációs 
foglalkozásokat a nyári szü-
net idején a Gyulafehérvári 
Caritas szakemberei. 

Marosszentgyörgyön és Csejden 
a tanév végén kezdődtek és az őszi 
iskolakezdésig zajlanak a vakációs 
foglalkozások, amelyek keretében 
mindennap 10–14 óra között érde-
kes programokat kínálnak az óvo-
dás és 0–IV. osztályos gyerekeknek. 
A tevékenységeken elsősorban az a 
nyolcvan gyerek vesz részt, akik a 
tanév közben a Caritas és a helyi 
önkormányzat által működtetett 
nappali központba járnak.  

Récsei Mária központvezető la-
punknak elmondta, a szociális mun-
kások, pszichológus, gyógy- 
pedagógus és szociálpedagógusok 
alkotta multidiszciplináris csapat 
által szervezett tematikus progra-

mok célja egyrészt a kapcsolatépí-
tés, a szocializáció, és emellett oda-
figyelnek a gyerekek 
finommotorikai készségeinek a fej-
lesztésére, de kiemelt szerepet kap 
a testmozgás, a tánc, a csapatjáték, 
a kommunikációs készségek fej-
lesztése, valamint a pasztoráció is. 
Ugyanakkor lehetőséget biztosíta-
nak számukra a kikapcsolódásra, a 
kreatívkodásra. Betekintést nyernek 
az egészséges életmód, a higiénia és 
a gasztronómia világába is, muffint 
és pizzát sütnek, gyümölcssalátát 
készítenek közösen, illetve kisebb 
kirándulások is szerepelnek a prog-
ramban. A Gyulafehérvári Caritas 
Superar kórusának próbáit is foly-
tatják a tábori tevékenységek során, 
és ritmusgyakorlatokkal, szolmizá-
ciós játékokkal, valamint hangsze-
rek segítségével fejlesztik a 
gyerekek zenei készségeit. 

Van, ahol hiánycikk, másutt meg drága a tömegközlekedés 

Fotók: Nagy Tibor



A Liverpoollal a múlt hét végén 
szerz dést hosszabbító Mohamed 
Szalah a legjobban fizetett futballis-
tává lépett el  a Premier League-
ben, ám a heti béreket tekintve így 
is csak a negyedik a sportág kereseti 
rangsorában, amelyet Kylian 
Mbappé vezet – adta hírül a Daily 
Mail. 

Az angol bajnokságban legutóbb 
második együttes egyiptomi ásza 
2025-ig írt alá, ennek fejében pedig 
hetente 400 ezer angol fontot vág-
hat zsebre, ezzel maga mögé utasí-
totta az eddigi két szigetországi 
éllovast, az egyformán heti 385 ezer 
fontot keres  Cristiano Ronaldót, a 
Manchester United és Kevin De 
Bruynét, a bajnoki címvéd  Man-
chester City sztárját. Utóbbi klub 
friss igazolása, a Borussia Dort-

mundtól érkezett norvég Erling  
Haaland heti 375 ezer fontot kap 
majd, s ezzel beérte a városi rivális 
United spanyol kapusát, David de 
Geát a kereseti rangsorban. 

A képzeletbeli dobogó helyeit 

„kibérelte“ magának a Paris Saint-
Germain három játékosa. A francia 
bajnokcsapatnál 2025-ig szerz dést 
hosszabbító Kylian Mbappé immár 
heti egymillió fontért futballozik a 
PSG-nél, megel zve az eddig leg-

jobban fizetett Lionel Messit és a 
harmadik helyre szorult Neymart. A 
párizsiakhoz tavaly nyáron csatla-

kozott argentin heti bére 960 ezer, a 
brazilé pedig 606 ezer font – a lon-
doni lap információi szerint. 

Mbappé a világ legjobban fizetett futballistája 
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A Ferrari spanyol versenyz je, Car-
los Sainz Jr. nyerte a vasárnapi Forma-
1-es Brit Nagydíjat Silverstone-ban, 
amely a rajt utáni hatalmas baleset 
miatt egyórás kényszerszünetet köve-
t en folytatódott. A 27 éves Sainz pá-
lyafutása 150. Forma-1-es viadalán 
el ször diadalmaskodott. 

A spanyol mögött Sergio Pérez, a 
Red Bull mexikói versenyz je ért 
célba másodikként, míg a hazai kö-
zönség el tt szerepl  hétszeres vb-
gy ztes Lewis Hamilton, a Mercedes 
brit pilótája harmadikként. 

A vb-címvéd  és az összetettben él-
lovas Max Verstappen (Red Bull) he-
tedik lett, Charles Leclerc pedig a 
negyedik helyre hozta be a másik Fer-
rarit. Karrierje els  vb-pontjait sze-
rezte Mick Schumacher (Haas), aki 
nyolcadikként zárt. 

A rajtnál a második helyr l induló 
Verstappen azonnal megel zte Sain-
zot, miközben Hamilton az ötödikr l 
a harmadik helyre jött fel, hátrébb 
azonban Csou Kuan-jü, az Alfa 
Romeo kínai versenyz je óriási bal-
esetet szenvedett. A 23 éves pilóta ver-
senyautója a leveg be emelkedett és 
felborult, miután ütközött Pierre Gasly 
Alpha Taurijával, valamint George 
Russell Mercedesével. Csou Alfa Ro-
meója több száz méteren keresztül 
csúszott fejtet n az els  kanyar bukó-
terébe, majd átesett a gumifalon is, és 
a néz ket véd  fémkerítésnek csapó-
dott. A viadalt piros zászlóval azonnal 
félbeszakították, csaknem 15 perc 
volt, mire kiderült, hogy Csou állapota 
stabil, eszméleténél van, és nincs ko-
moly sérülése. 

A futamot csaknem egyórás szünet 
után indították újra, állórajttal, a ver-
senyz k pedig az eredeti rajtfelállás 
szerint kezdték meg másodszor is a 
versenyt. 

Az új startnál Sainz nagy küzdelem-
ben megtartotta az els  helyet Verstap-
pennel szemben, mögéjük Leclerc 
sorolt be harmadiknak. Sainz a 10. 

körben hibázott, az egyik kanyarban 
lecsúszott az ideális ívr l, így Verstap-
pen könnyedén megel zte, de a hol-
land címvéd nek két körrel kés bb 
gondja adódott az autójával, ezért 
kénytelen volt a bokszba hajtani. 

A 20. kör végén Sainz kiállt kerék-
cserére, öt körrel kés bb pedig Leclerc 
is friss abroncsokat kapott. Ekkor Ha-
milton vette át a vezetést, miközben a 
m szaki problémával bajlódó Verstap-
pen a nyolcadik pozícióban küzdött az 
autójával. 

Húsz körrel a leintés el tt Sainz és 
Leclerc helyet cseréltek, utóbbi feljött 
másodiknak, Hamilton autóján pedig 
kereket cseréltek. Ekkor Leclerc állt 
az élen, Sainz volt a második, Hamil-
ton pedig harmadiknak tért vissza a 
pályára. 

Tizenkét körrel a vége el tt Esteban 
Ocon (Alpine) versenyautója meghi-
básodott, de a francia pilóta veszélyes 
helyen tudott csak megállni, ezért a 
pályára hajtott a biztonsági autó. Sainz 
és Hamilton rögtön a bokszba hajtott 
kerékcserére, Leclerc azonban a pá-
lyán maradt. 

A Safety Car 10 körrel a leintés 
el tt engedte útjára a mez nyt, Sainz 
pedig a frissebb gumiknak köszönhe-
t en azonnal elment Leclerc mellett, 
közben Pérez Hamiltont el zte meg a 
harmadik helyért. Sainz sikerét innen-
t l már semmi nem veszélyeztette, a 
dobogós pozíciókért viszont Leclerc, 

Pérez, Hamilton, valamint Fernando 
Alonso (Alpine) és Lando Norris 
(McLaren) vívott látványos és izgal-
mas csatát. Végül Sainz mögött Pérez, 
Hamilton, Leclerc, Alonso, Norris volt 
a sorrend az els  hat helyen. 

A Brit Nagydíj hétvégéjének négy 
napján több mint 400 ezer néz  láto-
gatott ki Silverstone-ba, ez rekordot 
jelent. 

A vb a hét végén Ausztriában foly-
tatódik. 

Sainz pályafutása els  futamgy zelmét aratta  
a Brit Nagydíjon

A Kolozsvári CFR 1907 elkezdi szereplését a labdarúgó Baj-
nokok Ligája selejtez jében. Els  ellenfele az örmény bajnok 
Pjunik Jereván, amellyel ma 19 órai kezdettel (TV: Digi- 
Sport 1) méri össze erejét az együttes. 

A román bajnoknak jól sikerült a felkészülési id szak, vala-
mennyi edz mérk zését megnyerte, és gólt sem kapott: így 
2-0-ra gy zött a Koper, 3-0-ra a Napredak, 1-0-ra a Partizan 
Belgrád és 2-0-ra a Hajduk Split ellen. A CFR 1907 vezet ed-
z je, Dan Petrescu a játékosok edz táborban nyújtott teljesít-
ményét biztatónak nevezte, és elégedett a nyári átigazolásokkal 
is (hatan érkeztek: Cristopher Braun, Vido Hammershoy-Mist-
rati, Karlo Muhar, Karlo Brucic, Denis Kolinger és Jefte 
Betancor, de tárgyalnak a válogatott kapus, Florin Ni  szer-
z dtetésér l is). „A vezet ség minden er feszítést megtett, 
hogy megszerezze azokat a játékosokat, akiket kértem. Nagy 
részüket sikerült leigazolnunk. A csapat jól mutat, ezzel együtt 
álomszer  lenne bejutni a Bajnokok Ligája csoportkörébe, hi-
szen például a Belgrádi Vörös Csillag is kínlódik, bár 50 millió 
eurós költségvetésb l gazdálkodik, és még a Partizan Belgrád-
nál is 15 millió euró áll rendelkezésre, tehát szinte hihetetlen 
felkerülni a f táblára“ – mondta. 

Az ellenfelet illet en úgy vélekedett, hogy egy román els  
osztályú fels házi mérk zéssel azonos szint  párharc vár rájuk, 
tehát nem lesz könny  feladat túllépni a Jerevánon. 

A kolozsváriakhoz hasonlóan a riválisnak is multinacionális 
a kerete: a Dinamónál is szerepelt futballista, Alexander Gon-
zalez, valamint Renzo Zambrano és Jose Caraballo venezuela-
iak, Juninho és Thiago Galvao brazilok, Milad Jahani iráni, 
Serges Deble elefántcsontparti, Yusuf Otubanjo nigériai, Euge-
niu Cociuc moldáv, Zoran Gajic és Uros Nenadovic szerbek, 
Gevorg Najaryan kazah, Nyikita Baranov észt, Anton Bratkov 
ukrán. Ugyanakkor vasárnap nem kevesebb mint kilenc új iga-
zolást jelentett be az örmény együttes, így már van orosz (Mi-
hail Kovalenko), bosnyák  (Luka Djuricic) és északmacedón 
(Marjan Radeski) játékosuk is, ez pedig azt jelenti, hogy tizen-
három különböz  nemzethez tartozó futballistával büszkél- 
kedhet a Pjunik. Természetesen örmény futballistákat is fog-
lalkoztatnak, míg edz jük az egykori válogatott Jegise Melik-
jan (42 éves), aki jó szezont futott a Metalurg Donyecknél, 
csapatával a dobogó harmadik fokán állhatott a Dinamo Kijev 
és a Sahtar Donyeck mögött, amikor a háború miatt felfüggesz-
tették az ukrán bajnokságot. 

Jerevánban vendégszerepel  
a Bajnokok Ligája-selejtez ben 

a Kolozsvári CFR 1907 

Fotó: Mbappé közösségi oldala 

A nemzetközi labdarúgás legjobban fizetett játékosainak  
tízes listája 

1. Kylian Mbappé (PSG) – 1 millió angol font hetente 
2. Lionel Messi (PSG) – 960 ezer font 
3. Neymar (PSG) – 606 ezer 
4. Mohamed Szalah (Liverpool) – 400 ezer 
5. Cristiano Ronaldo (Manchester United) és Kevin De Bruyne (Man-

chester City) – 385-385 ezer 
7. Erling Haaland (Manchester City) és David de Gea (Manchester 

United) – 375-375 ezer 
9. Antoine Griezmann (Atletico Madrid, az FC Barcelona kölcsönjá-

tékosaként) – 356 ezer 
10. Robert Lewandowski (Bayern München) – 350 ezer 

Felkészülési mérk zések 
* Egygólos gy zelmet aratott a CSU Craiova 1. ligás lab-

darúgócsapat a német másodosztályban szerepl  Heidenheim 
ellen, az Ausztriában zajló edz táborban. A mérk zés egyet-
len találatát Andrei Ivan szerezte az els  félid  második hosz-
szabbításpercében. A román együttes szerdán a qatari Al 
Duhail csapatával találkozik. 

* Ugyancsak Ausztriában újabb vereséget szenvedett a 
Rapid 1. ligás labdarúgócsapata. A bukaresti együttes az oszt-
rák liga legutóbbi idényének nyolcadik helyezettjét l, a 
LASK Linzt l kapott ki 2-0-ra. Az eddigi három meccsen 
másodszor maradt alul a f városi gárda, amely ma a Slavia 
Prágával találkozik.  

* Kisinyovban 6-1-re nyert az FCSB. A bukaresti alakulat 
a felkészülési id szak második edz mérk zését játszotta a 
helyi Zimbru csapata ellen. Gy zött a 2. ligás CSA Steaua is, 
az élvonalbeli Campionii FC Arge  ellen, az eredmény 1-0.  

A vb-pontversenyek állása 
* versenyz k: 1. Verstappen 181 pont, 2. Pérez 147, 3. Leclerc 138, 4. Sainz 
127, 5. George Russell (brit, Mercedes) 111, 6. Hamilton 93, 7. Norris 58, 8. 
Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 46, 9. Esteban Ocon (francia, Alpine) 39, 
10. Alonso 28, 11. Magnussen 16, 12. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 16, 
13. Vettel 15, 14. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 15, 15. Cunoda Juki 
(japán, Alpha Tauri) 11, 16. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 5, 17. Schu-
macher 4, 18. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 3, 19. Lance Stroll (ka-
nadai, Aston Martin) 3 
* csapatok: 1. Red Bull 328 pont, 2. Ferrari 265, 3. Mercedes 204, 4. McLa-
ren 73, 5. Alpine 67, 6. Alfa Romeo 51, 7. Alpha Tauri 27, 8. Haas 20, 9. 
Aston Martin 18, 10. Williams 3 

A Ferencváros szerdán kezd 
A magyar bajnok Ferencváros is megkezdi szereplését a 

Bajnokok Ligájában. Az els  állomás Kazahsztán, a Tobol 
Kostanay elleni találkozó romániai id  szerint 17 órától kez-
d dik. A találkozót az M4 Sport televízió él ben közvetíti. 

Eredményjelz  
Forma–1-es Brit Nagydíj, Silver- 
stone (52 kör, 306,198 km) 
* a pontszerz k: 1. Carlos Sainz Jr. 
(spanyol, Ferrari) 1:21:20.440 óra, 
2. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 
3.779 másodperc hátrány, 3. Lewis 
Hamilton (brit, Mercedes) 6.225 mp 
h., 4. Charles Leclerc (monacói, Fer-
rari) 8.546 mp h., 5. Fernando 
Alonso (spanyol, Alpine) 9.571 mp 
h., 6. Lando Norris (brit, McLaren) 
11.943 mp h., 7. Max Verstappen 
(holland, Red Bull) 18.777 mp h., 8. 
Mick Schumacher (német, Haas) 
18.995 mp h., 9. Sebastian Vettel 
(német, Aston Martin) 22.356 mp h., 
10. Kevin Magnussen (dán, Haas) 
24.590 mp h. 
* leggyorsabb kör: Hamilton 
(1:30.510 perc, 52. kör) 
* pole-pozíció: Sainz

A futamot közvetlenül a rajt után egy órára felfüggesztették, miután az els  kanyarban több autó ütközött, Csou Kuan-jü, az Alfa Romeo kínai versenyz je 
pedig óriási balesetet szenvedett               Fotó: az F1 közösségi oldala 
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Az elmúlt két évtizedben, vagyis az inter-
net megjelenése óta óriási változások történ-
tek az adatok hozzáférésében és kezelésében. 
Napjainkban pedig már hatalmas mennyiségű 
adat áll a pénzintézetek rendelkezésére. Szo-
morú azonban, hogy ezeket nem tudják meg-
felelően használni. Így jelenhetnek meg 
különböző hibák, amelyekkel egyes rosszin-
dulatú egyének visszaélhetnek. Mivel az át-
lagos felhasználók nem rendelkeznek 
megfelelő tudásszinttel, könnyű őket megté-
veszteni, amint egy évvel ezelőtt az OLX-en 
is történt. Azaz az eladók kaptak egy üzene-
tet, rendszerint Whatsappon, hiszen 
ott a végpontok – azaz a két üzenet-
váltó fél – között titkosítva van a 
beszélgetés. Az üzenet tartalma arra 
vonatkozott, hogy egy potenciális 
vevő, aki egy távoli helyen él, meg-
venné a terméket, és az a kérése, 
hogy az eladó küldje el neki az 
OLX futárszolgálatán keresztül, 
ehhez pedig egy linket is mellékelt. 
Csakhogy ez egy átverés volt, és 
így lopták le rengeteg gyanútlan 
személy kártyájáról a pénzt, akik 
aztán tehetetlenek voltak.  

De mit tehetnek a bankok? Az 
internet megjelenésével szinte egy 
időben megjelentek a mesterséges 
intelligencia alapú rendszerek is, 
azonban az ügyfelek viselkedésé-
nek monitorozására és az ehhez 

kapcsolódó fejlesztések kivitelezéséhez 
komplex rendszerekre van szükség, amelyek-
nek a kiépítése számos kérdést vethet fel. Az 
egyik legfontosabb, hogy mit tesznek a ban-
kok: fejlesztenek és lépést tartanak a kor igé-
nyeivel, vagy menthetetlenül lemaradnak? 

Mindeközben az ügyfelek szokásaira való 
reagálás egy rendkívül összetett folyamatot 
feltételez, amely sok esetben százas vagy 
ezres nagyságrendű modelltámogatást is je-
lenthet. Ez pedig pontos és nagyon körülte-
kintő műveleteket igényel. Viszont azt 
tapasztaljuk, hogy egyes területeken valóban 

a mesterséges intelligencia lehet a kulcs. Ha 
belegondolunk, akkor már most számos 
banki szolgáltatás esetében nincs szükség a 
humán erőforrásra. Példának okáért ott van 
a hívószolgálat, ahol nem egy esetben egy 
robottal beszélünk, ami csak nagyon össze-
tett esetekben fog egy valós személyhez 
kapcsolni, vagy a bankok honlapjain az ese-
tek zömében egy szintén mesterséges intel-
ligencia alapú chatbottal tudunk 
kommunikálni. 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezek a 
rendszerek egypár évvel ezelőtt, a megjele-

nésüket követően nem működtek jól. Több-
nyire nem tudtak válaszolni, vagy olyan vá-
laszt adtak, ami nem volt releváns abban a 
kérdésben. Azonban az idő múlásával és a 
technológia fejlődésével egyre jobbak lettek. 
Mára pedig számos esetben valóban tudják 
helyettesíteni az embereket. Ez egyrészt 
munkahelyek megszűnésével jár, viszont az 
addig hívószolgálatosként dolgozó szemé-
lyek be tudnak tölteni új munkaköröket, a 
mesterséges intelligencia jelenleg csak a re-
petitív munkákat fedi le. 

Lehet hallani olyan híreket, hogy a későb-
biekben egyre nagyobb teret fog 
hódítani a pénzintézetek esetében 
is. Ezzel azonban csökkenni fog az 
eddig észrevétlen csalások aránya 
és a hibák száma is. Összességében 
nézve a mesterséges intelligencia 
hatalmas segítség tud lenni a banki 
szektor számára annak érdekében, 
hogy pontosabban és kisebb kocká-
zat mellett történjenek a különféle 
műveletek. Az már egy másik kér-
dés, hogy mi lesz a tőzsdével, hi-
szen a mesterséges intelligencia 
nagyobb valószínűséggel fogja 
tudni megjósolni az árfolyamok 
alakulását. Ez egyrészt kiszűri a 
spekulációt, másrészt viszont csök-
kenti a befektetések mértékét, ami 
vállalatok bebukását eredményez-
heti.

Az Apple okosórájáról nem alaptalanul mondják 
azt, hogy a világ legnépszerűbb és legjobban bevált 
kiegészítője. A számos okos funkció mellett ez az esz-
köz képes a legpontosabban felmérni a vitális jeleket. 
Napjainkban már véroxigénszintet is képes mérni a 
pulzus, az EKG és az egészségre káros zajszint mel-
lett. Most pedig egy új funkcióval bővül a paletta. Az 
Apple Watch ugyanis képes lesz a Parkinson-kór ész-
lelésére is. 

Világszerte több mint 10 millió embert érint a de-
generatív idegrendszeri betegség, amelyet Parkinson-
kór néven ismerünk. Az Apple Watch már egy ideje 
képes észlelni ennek a jeleit, azonban nemrégiben egy 
fejlesztő még magasabb szintre emelte a felismerést. 
Az elmúlt években a Parkinson-kórt az okosóra több 
specifikus teszt elvégzésével tudta megállapítani. 
Mivel ezeket sok ember kipróbálta, a kutatók értékes 
statisztikai adatokat tudtak gyűjteni. Négy évvel ez-
előtt pedig megjelent egy olyan program, amellyel le-
hetővé vált a folyamatos ellenőrzés, azaz az 
alkalmazásfejlesztők számára akár egész napi megfi-
gyelést kínált a WatchOS 5-öt futtató Apple okosóra. 
De még ez is csak az adatgyűjtésre irányult. 

Azonban most a San Franciscó-i székhelyű Rune 
Labs névre keresztelt start-up engedélyt kapott az 
Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerügyi ha-
tóságától, hogy a Parkinson-kórt megfigyelő alkalma-
zást egyéni adatgyűjtésre használja, ezzel segítve az 
orvosok munkáját. 

A vállalat egy szoftver segítségével figyeli a Par-
kinson-kór tüneteit az Apple Watch segítségével. Az 
adatokat az iPhone-ra telepített alkalmazásban gyűjtik 
össze, amely lehetővé teszi a betegek számára, hogy 
rögzítsék a tüneteiket, és figyelemmel követhessék a 
gyógyszereket hatását. 

A vállalat ügyvezetője abban reménykedik, hogy a 
megoldás segíteni fog mind a betegeknek, mind pedig 
az orvosoknak, annak érdekében, hogy képesek le-
gyenek nyomon követni a betegséget, és megállapí-
tani az előrehaladottság stádiumát. 

Nem mellesleg az Apple Watch egyik célja az 
lenne, hogy az egészségügyi jelekre figyeljen. A fent 
felsoroltak mellett lehet hallani arról pletykákat, hogy 
a későbbiekben a vércukorszint megállapítására, va-
lamint pontos vérnyomásmérésre is alkalmas lesz az 
eszköz. 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Az Apple-t sok esetben a techno-
lógiai biztonság szinonimájaként is 
használják, hiszen sok évig ez volt 
az egyetlen rendszer, amelyre nem 
létezett kártékony program. Ennek 
egyik oka az volt, hogy az Apple 
nem engedte meg a felhasználók-
nak, hogy külső forrásból származó 
programot telepítsenek az eszköze-
ikre. Viszont ahogy megnyílt a le-
hetőség a felhasználók számára, 
úgy nyílt meg a vírusok előtt is. De 
a cupertinói cég most is azon fára-
dozik, hogy a rendszerei a lehető 
legbiztonságosabbak legyenek. 

Éppen ezért adnak ki gyakran 
operációsrendszer-alverziókat, 
amelyek biztonsági javításokat is 
tartalmaznak. De ezek eléréséhez 
eddig minden esetben le kellett töl-
teni a teljes új rendszert. Most 
ennek vethet véget a három hete be-
jelentett IOS 16, amelyben megje-
lenik a Rapid Security Response 
névre keresztelt új funkció, mely-
nek célja, hogy megkönnyítse és 

gyorsabbá tegye a biztonsági fej-
lesztések eljuttatását a felhaszná-
lókhoz. 

Ez a gyakorlatban azt fogja jelen-
teni, hogy a frissítések automatiku-
san megtörténnek a szabványos 
szoftverfrissítések között, így a biz-
tonsági javítások végrehajtásához 
nem lesz szükség a teljes IOS fris-
sítésére. A készülék teljesen auto-
matikusan meg fogja ejteni az 
esedékes biztonsági frissítéseket, 
erre a felhasználóknak nem is kell 
gondolniuk. Ezzel a lépéssel elkü-
lönülnek egymástól a kritikus biz-
tonsági frissítések és a rendszeres 
szoftverfrissítések, így a felhaszná-
lók védettebbek lesznek a felbuk-
kanó vírusokkal szemben. 

Az Apple egyébként a macOS 
Venturában is be fogja vezetni ezt a 
fajta frissítést. A vállalat a közlemé-
nyében úgy fogalmazott, hogy a 
macOS biztonsága még jobb lesz az 
új szoftvert futtató készülékek ese-
tében. 

Miben segíthet a mesterséges intelligencia a bankoknak? 

A Parkinson-kórt is felismeri az Apple Watch Nagyon hasznos újítás érkezik 
az iPhone-okra 

Mesterséges intelligencia és bank            Forrás: hvg.hu

Apple Watch egészségügyi alkalmazás                          Forrás: ICT Magazine

Az újítás a menüben  Forrás: MacRumors
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Az átalakulóban lévő, válsá-
gokkal terhelt unióról, euró-
pai kisebbségvédelemről, 
keresztény-demokráciáról, a 
hagyományos értékek, kul-
túránk megőrzéséről és 
annak lehetőségeiről beszél-
getett múlt héten Vincze Loránt 
EP-képviselő, a FUEN elnöke 
és meghívottjai, François-Xavier 
Bellamy francia filozófus, euró-
pai parlamenti képviselő,  
Kelemen Hunor miniszterelnök-
helyettes, az RMDSZ elnöke 
és Szenkovics Dezső, a Sapien-
tia – Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem Kolozsvári 
Karának dékánja a MINDSET 
konferenciasorozat újabb 
rendezvényén, Kolozsváron.  

Bevezetőjében Vincze Loránt el-
mondta, számos olyan váratlan, ki-
számíthatatlan körülmény alakítja 
világunkat, amelyekre nem lehet-
tünk felkészülve: az Oroszország 
által indított háború, a koronavírus-
járvány gazdasági következményei, 
az energia- és a nyersanyagválság, 
a környezeti kihívások, az európai 
szerződések módosításának lehető-
sége, és a közelgő és fenyegető gaz-
dasági válság. Ilyen körülmények 
közt meg kell vizsgálni, hogyan be-
folyásolja mindez saját erdélyi ma-
gyar közösségünket, hogyan 
befolyásolja az identitásunk megőr-
zésére irányuló folyamatos erőfe-
szítésünket, illetve hogyan 
biztosíthatjuk, hogy a közösségeink 
életkörülményeinek javítását célzó 
törekvésekre is legyen pénz, akarat 
és cselekvés. Ugyanakkor nagyon 
sok erkölcsi értékekről zajló vita fe-
szegeti Európát, ezért is érezte fon-
tosnak az erről szóló kerekasztal 
megszervezését Belefér-e a múltunk 
Európa jövőjébe? – A hagyományos 
értékek szerepe az unió jövőjének 
alakításában címmel. 

François-Xavier Bellamy Francia-
országban tanítóként élte meg azt a 
belső intellektuális-spirituális válsá-
got, amelyet az értékek átadására 
való hajlam hiánya okozott. Tanár-

ként arra kérték őket, ne adják át 
azokat az eszméket, amelyekben fel-
nőttek, saját értékrendjüket a diákok-
nak, hogy ők saját maguk építhessék 
fel a saját világukat. Ez azonban ok-
vetlenül értékvesztéshez és elgyö-
kértelenedéshez vezet. Ennek 
következtében a helyzet válságossá 
vált: az embereket sok kudarc éri, 
nem találják helyüket a társadalom-
ban, nem tudják megélni saját iden-
titásukat, nem tudnak kibontakozni. 
A francia filozófus szerint a követ-
kező nemzedék jövője nagyban függ 
attól, hogy mennyiben lesznek képe-
sek egységben vizsgálni az őket ösz-
szekötő dolgokat. 

Elmondása szerint azzal a világ-
képpel, hogy meg kell tagadni a 
múltat ahhoz, hogy megéljük a 
jövőt, már az Európai Parlamentben 
is meg kell küzdeniük. Európában, 
a régi kontinensen mintha fizikailag 
eltűnt volna a történelem, az örök-
ség, és projektként tekintenek rá. 
De Európa nem projekt, hanem ci-
vilizáció, ezért újra fel kell fedez-
nünk gyökereinket! – 
figyelmeztetett Bellamy.  

„Újra fel kell fedeznünk kultúr-
ánkat, mert az nem a jövő és nem az 
egység ellensége. Az európai mo-
dell más, mint a többi kontinens 
modellje, az amerikai kulturális ol-
vasztótégely nem alkalmazható 
ránk. Európa különbözőségében 
egységes: ezt a sokféleséget kell 
felismerni és elismerni, azt a plura-
lizmust, amit a népeink alkotnak. 
Európának nem szabad megtagad-
nia magát, mert akkor elvész az eu-
rópai lélek” – vélekedett a filozófus. 

„A mai komplex válságok korá-
ban nemcsak az élelmiszer, az 
egészségügyi és a gazdasági válság 
vagy az orosz–ukrán háború jelent 
veszélyt ránk nézve, hanem az eu-
rópai értékek válsága is. Amikor az 
Európai Unió jövőjéről beszélünk, 
beszélnünk kell arról is, hogy kive-
szőben van az európai lélek. Túl sok 
a hatalomtechnikai kérdés, túl sok a 
szlogen, és egyre kevesebb a tarta-
lom. Egyfajta intellektuális sivata-

gosodás érzékelhető az európai po-
litikában: kihalófélben van a prob-
lémák mély intellektuális 
megközelítése, és ez a közösségek 
válságához vezet. Az európai ember 
ma gyakran úgy érzi, hogy magára 
van hagyva, és nemcsak ő, hanem a 
közössége is. Gyökértelenné válik, 
ha a hagyományos közösségeket 
felszámolják az unióban, és általá-
ban, ha az európai kultúra elveszti a 
relevanciáját” – fogalmazta meg 
Kelemen Hunor.  

Meggyőződése szerint a mostani 
kulturális válságra az a politika a 
válasz, amely elég bátor intellektu-
álisan ahhoz, hogy visszatérjen a 
görög–júdeó–keresztény hagyo-
mányhoz, az a politika a válasz, 
amely a hagyományos közössége-
ket támogatja, megerősíti, ápolja. 
„Valós párbeszédet kell folytat-
nunk. Nekünk, politikusoknak az 
ellen kell küzdenünk, hogy ne bé-
lyegezzék meg azokat, akiknek más 
a véleményük – például az EU bár-

mely tagállamában a nemzeti ki-
sebbségeket, akiknek az identitás-
hoz, nyelvhez, kultúrához való joga 
nem vesz el semmit a többségtől. 
Ha ez sikerül, jó úton haladunk” – 
mondta el az RMDSZ elnöke, aki 
Bukarestből távkapcsolással jelent-
kezett be a konferenciára.  

Szenkovics Dezső szerint ahhoz, 
hogy tudjuk a helyünket Európá-
ban, tisztában kell lennünk azzal, 
kik vagyunk mi, csak úgy tudunk 
egy biztonságos jövőt építeni ma-
gunknak. Ne tagadjuk meg értéke-
inket, hagyományainkat, 
kultúránkat! – mondta, a Sapientián 
zajló oktatást hozva fel példaként 
arra, hogy hogyan egyeztethető 
össze a hagyományos értékek át-
adása a jövőépítéssel. 

Vincze Loránt szerint az Európai 
Unió egyik nagy problémája, hogy 
szlogenekben beszél, de ezek mö-
gött nincs megfogható tartalom, 
maga az unió jelszava – Egység a 
sokféleségben – is ilyen. Felhívta a 

figyelmet, hogy az uniós szerződé-
sek mostani módosítási kísérlete 
sem arról szól, hogy hogyan őriz-
heti meg Európa a sokszínűségét, 
hanem arról, hogy hogyan univer-
zalizálható, de Európa nem több, 
hanem kevesebb lesz attól, ha ki-
zárja mások véleményét.  

A résztvevők egyetértettek 
abban, hogy a kisebbségi közössé-
gek a jövőre akarnak építeni. „Eu-
rópa a különbözőségben lehet 
egységes, és ezt a sokféleséget kell 
felismernünk, hiszen a kultúrák 
sokfélesége hozzáad Európa euró-
paiságához, és nem elvesz belőle. 
Ez az igazi kapocs közöttünk” – fo-
galmazták meg a végkövetkeztetést. 

A MINDSET sorozat szervezője a 
FUEN, az RMDSZ és Vincze Loránt 
európai parlamenti képviselő. 

Partnerek: a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem, a 
Gecse Dániel Református Orvosi és 
Egészségügyi Szakkollégium. 

Vincze Loránt EP-képviselő 
sajtóirodája 

Mindset-konferencia: közösségünk hagyományos értékeire támaszkodva 
építhet jövőt magának 

 Szombat hajnalban föladtam a 
harcot. Mivel nem sikerült vissza-
aludnom, fölkeltem, és elindultam 
megnézni a Vibe Fesztivál helyszí-
nét, hátha megtudok valami fonto-
sat. Sétám időtartama: 4.15-től 
5.30-ig.  

A július 1-jei Népújság hosszú 
cikkben ismerteti a fesztivál meg-
nyitóján elhangzottakat. A fesztivál 
honlapjába is belekukkantottam. E 
két forrás alapján megtudhatjuk: 
két év covid-szünet után ismét vá-
rosunk határában üdvözölhetjük 
„Erdély legnagyobb magyar feszti-
válját”.  

A főszervező szerint „nagyon jó 
visszajelzést kaptak a célközönsé-
güktől”, s mindent megtesznek a 
magas színvonal érdekében. Ma-
rosvásárhely polgármestere szerint 
az önkormányzat célja az, hogy „a 
város visszakerüljön a romániai 
fesztiváltérképre. Ennek érdekében 
idén több mint egy tucat fesztivált 
fognak a városban szervezni” – így 
írja a Népújság, a Maszol.ro szerint 
„a város több tucat fesztiválnak ad 
helyet”. (Nem mindegy! Nekem 
féltucatnyi is sok.)  

Továbbá: a fesztivál honlapja 
szerint Marosvásárhely a helyszín 
(a municípiumi önkormányzat 250 
ezer lejjel támogatja a bulit), Só-
falvi Szabolcs pedig azt nyilat-
kozta, hogy „Marosszentgyörgy 
önkormányzata a helyszínnel tá-

mogatta a fesztivált”. A népi böl-
csesség szerint: „ha valaminek két 
gazdája van, az majdnem olyan, 
mintha egy sem lenne”. Két gazda 
csak egymást hibáztatja, nem a 
megoldásokra figyel.  

A honlap szerint az öt kiemelt tá-
mogató között két, alkoholos italo-
kat gyártó és forgalmazó óriáscég 
szerepel. Ez vélhetően azzal függ 
össze, amit a KMDSZ elnöke mon-
dott: „az érettségi vagy a szesszió 
után ez remek lehetőség arra, hogy 
a fiatalok kiengedjék a gőzt”. Aha, 
az italos üvegek cserepeit három-
szor takarítottam el a blokkunk 
előtti játszótérről. Tizennyolc alatti 
fiatalok kellékei: cigi, pia, energia-
ital. Ezekből származik a „gőz”!  

A hajnali séta ’statisztái’.  
1. Két hajadon a Székely vérta-

núk utca sarkán: „Kérdezhetek va-
lamit?” „Nem kérdezek (!), haza 
akarok menni.”  

2. Rendőr a sarki zebránál, mi-
után a bömbölés ügyében kérdez-
tem: „A rendezvény megkapta az 
engedélyeket, mi a rendre kell vi-
gyázzunk.” Ezek szerint a csendó-
rarendeletet is felfüggesztették 
néhány napra…  

3. Két csendőr egy autóban, a 
Víkend hajdani gokartpályájának 
közelében: „Nem tud aludni, és ki-
jött sétálni? Semmi akadálya, biz-
tonságban sétálhat.”  

4. Őrző-védő szakember a Ví-
kendről a bulizós területre vezető 

(a Sós-patak fölött átívelő, alkalmi) 
híd előtt: „Itt nem mehet át, nekem 
az a dolgom, hogy ne engedjek át 
senkit.”  

5. Közben fölkelt a nap, a sor-
rendben utolsó muzsikás banda is 
lement a színpadról, a tömeg elin-
dult hazafelé. Gondoltam, beme-
gyek, megnézem a helyszínt. 
Jegyellenőr kislány a főbejáratnál: 
„Ha nincs karszalagja, nem mehet 
be.” Jó, akkor nem megyek – 
mondtam. A három lépésre álló 
őrző-védő szaki – ’a legjobb véde-
lem a támadás’ tanai szerint – máris 
ott terem: „Mi van?” Semmi, 
mondtam.  

Elég sok mindent megértettem. 
Most már azt is tudom, hogy a 
VIBE nem betűszó, amely a Very 
Intelligent… kifejezés rövidítésé-
ből eredeztethető, hanem a vibe 
(kiejtése: vájb; jelentése: hangulat, 
rezgés) angol szó kölcsönvétele. 
Azt is sejteni vélem, hogy a Vibe 
Koli nem rokona a kólibacilusnak, 
hanem egy nyári egyetemnek álcá-
zott pénznyelő szivornya.  

Azt viszont nem értem: ha ilyen 
drága kincs a fesztivál zörejállomá-
nya, hogy egyenruhások serege 
tartja távol az oda nem illő (= jegy 
nélküli) látogatókat, akkor miért 
nem akadályozzák meg a zakatolás 
átkelését az árvízi töltésen, hogy a 
város(negyed) népe nyugodtan al-
hasson?  

Tanulságos séta 

Egy hét alatt csaknem kétsze-
resére emelkedett Romániá-
ban a koronavírussal újonnan 
diagnosztizált fertőzöttek 
száma, az egészségügyi mi-
niszter szerint pedig még leg-
alább egy hónapig a 
járványgörbe további mere-
dek emelkedésére lehet szá-
mítani. 

Az egészégügyi tárca hétfőn köz-
zétett heti összesítése szerint a jú-
nius 27. – július 3. közötti héten 
Romániában 7726 embernél mutat-
tak ki koronavírus-fertőzést, ami 94 
százalékkal haladja meg az előző 
heti adatot. Az új esetek között 
1307 újrafertőződés is van, vagyis 
17 százalékuk annak ellenére kapta 
el ismét a fertőzést, hogy korábban 
már átesett a betegségen. 

Bizonyos késéssel, de egyre 
gyorsuló ütemben emelkedik a kór-
házi kezelésre szoruló koronavíru-
sos betegek száma is: jelenleg 922 
fertőzött van kórházban, 45 száza-
lékkal több, mint egy héttel ezelőtt. 
A súlyos eseteknél nincs még növe-
kedés, számuk egy hónapja 50 
körül ingadozik, most 52 fertőzött 
részesül intenzív terápiában. 

Az újabb hullám a haláleseteknél 
sem érezteti hatását, az elmúlt héten 

16 újabb halálos áldozatot követelt 
a járvány. 

Alexandru Rafila egészségügyi 
miniszter szerint nemcsak az újra-
fertőződések, hanem a beoltottak 
megfertőződése is azt igazolja, 
hogy az omikron vírusmutáns most 
terjedő alvariánsai képesek megke-
rülni az immunválaszt. A tárcave-
zető ezt azzal is összefüggésbe 
hozta, hogy csaknem fél év telt el az 
utolsó járványhullám tetőzése óta, 
vagyis mióta a megerősítő vakcinát 
is igénylő beoltottak felvették a har-
madik adagot. 

Rafila hétfői sajtóértekezletén rá-
mutatott: nincsenek olyan adatok, 
amelyek arra utalnának, hogy az 
esetszámok növekedését okozó kór- 
okozók nagyobb arányban okozná-
nak súlyos betegséget, mint az 
omikron korábbi alváltozatai. Még 
egy hónapig mindenképpen az eset-
számok növekedésére számítanak, 
amikor az optimista forgatókönyv 
szerint – a nyugat-európaihoz ké-
pest egy-két hét eltolódással – vi-
szonylag alacsony szinten tetőzhet 
az újabb járványhullám. A pesszi-
mista forgatókönyv szerint a növe-
kedés tovább folytatódik, ebben az 
esetben Romániában szeptember 
első felében már ismét tízezer fölé 
emelkedhet a napi esetszám. (MTI) 

Koronavírus – 
megduplázódott az esetszám Kuszálik Péter 
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Mintegy 100 filmet, köztük hollywoodi ma-
gyar filmesek alkotásait láthatja a közönség 
szeptember 13. és 18. között a Budapesti 
Klasszikus Film Maratonon, a restaurált fil-
mek immár ötödik alkalommal megrende-
zendő nemzetközi seregszemléjén – 
tájékoztatta a Nemzeti Filmintézet csütörtö-
kön az MTI-t.  

Az NFI közlése szerint a szeptemberi fesztivál 
alaptémáját Hollywood közép-európai gyökerei 
adják. Budapest, Bécs, Hollywood címmel a nemzet-
közi esemény fókuszában azon alkotók művei állnak, 
akik Budapestről gyakran Bécsen és Berlinen keresz-
tül jutottak Hollywoodba, és ott tettek szert hírnévre. 
A programban szerepelnek hollywoodi magyarokról 
szóló előadások is.  

Az 5. Budapesti Klasszikus Film Maraton helyszí-
nei között lesz a Bazilika előtti tér, az Uránia Nemzeti 
Filmszínház, a Toldi mozi, a Budapesti Francia Inté-
zet és a Corvin mozi.  

Az idei Filmmaraton a zempléni születésű Holly-
wood-alapítók, Adolph Zukor és William Fox, a ren-
dező Kertész Mihály, valamint Bánky Vilma, Lugosi 
Béla, Peter Lorre (Löwenstein László) és Paul Lukas 
színészek, valamint Rózsa Miklós zeneszerző, Ru-
dolph Maté operatőr, Joe Pasternak producer, a gyak-
ran magyarokkal dolgozó osztrák rendező-legenda, 
Billy Wilder, és a szinte mindig magyarokkal dolgozó 
német származású Ernst Lubitsch legjobb filmjei be-
mutatásán keresztül megidézi azokat az időket, ami-
kor a „hollywoodi stúdiók kantinjaiban magyarul 
beszéltek” – olvasható a közleményben. 

A Budapest, Bécs, Hollywood program az Osztrák 
Kulturális Fórum, az Osztrák Filmmúzeum és az 
Osztrák Filmarchívum együttműködésével valósul 

meg. Válogatással emlékezik a Filmmaraton Kovács 
László operatőrre, aki Zsigmond Vilmossal együtt 
amerikai filmek legendás magyar operatőre volt, és 
aki a nemrég elhunyt Peter Bogdanovich rendezővel 
is többször dolgozott. A Szelíd motorosok és a Martin 
Scorsese által rendezett New York, New York is lát-
ható lesz nagyvásznon.  

Idén az operatőrök mellett a tervezők szempontjá-
ból is kiemelt szerepet kap a látvány. A nézők megis-
merhetik Trauner Sándor (Alexandre Trauner) 
Oscar-díjas díszlettervező művészetét. A magyar szár-
mazású festőművész, grafikus, jelmeztervező Fran-
ciaországban és Hollywoodban is dolgozott olyan 
rendezőkkel, mint Marcel Carné, Billy Wilder, Fred 
Zinnemann, John Huston, Anatole Litvak, Orson Wel-
les és Luc Besson. 

A magyar filmtörténeti programban ismét sok év-
fordulót ünnepel az NFI: idén lenne 100 éves Szécsé-
nyi Ferenc és Pécsi Sándor, 120 éve született Eiben 
István és Latabár Kálmán, 150 éve a magyar film-
gyártás úttörője, Janovics Jenő, és éppen 65 éve ala-
pították a Pannónia Filmstúdiót.  

Ismét lesz Nyitott archívumok szekció, amely a 
világ filmarchívumaiból hoz el friss felfedezéseket, 
de nem maradnak el az élő zenével kísért némafilm-
vetítések és a diákvetítések sem, valamint lesz olyan 
blokk is, amelynek programját maguk a diákok állít-
ják össze. A kínálatot a hagyományokhoz híven nem-
zetközi filmszakmai program egészíti ki, melynek 
fókuszában idén a filmoktatás áll.  

Mint írják, 2000 ingyen akkreditációt biztosítanak 
a szervezők a diákok számára, míg az V. kerületi la-
kosoknak foglalt helyek állnak majd rendelkezésükre 
a Szent István téri vetítésekre és a Toldi mozi prog-
ramjaira. (MTI) 

Hollywoodi magyar filmesek alkotásai 
a Budapesti Klasszikus Film Maratonon 

Bemutatták Londonban A nagy háború  
százéves nyomában – Szarajevótól Trianonig 
című történelmi könyv angol változatát, Sza-
lay-Berzeviczy Attila kétkötetes művének 
első részét. A szerző az MTI-nek pénteken el-
mondta: a két kötet nyolc év munkájával állt 
össze; London az első rész bemutatókörútjá-
nak harmadik állomása volt Budapest és 
Washington után. 

Szalay-Berzeviczy Attila külön is hangsúlyozta, 
hogy a könyv – amelynek második része jövőre jele-
nik meg – legfontosabb piacának az angolszász orszá-
gok, az egykori győztes antanthatalmak számítanak 
hadtörténeti hagyományaik és méreteik miatt. 

Fontos volt, hogy a megjelenés valamely jelentős 
dátumhoz kötődjön. Az Egyesült Államokban április 
6-án volt a bemutató, Amerika ugyanis 1917-ben ezen 
a napon lépett be az első világháborúba – mondta a 
szerző. Nagy-Britanniában a somme-i csata kezdeté-
nek évfordulója adott alkalmat a bemutatóra. 

Szalay-Berzeviczy Attila elmondta: az első világ-
háború legfontosabb európai helyszínei közül Fran-
ciaország egyelőre kimarad, hiszen az ottani 
megjelenéshez elengedhetetlen, hogy a kötetet francia 
nyelven is kinyomtassák. 

A londoni Magyar Házban tartott bemutatón jelen 
volt Kumin Ferenc, Magyarország londoni nagykö-
vete és Tony Bolton, a The Western Front Association 
(Nyugati Front Szövetség) elnöke. 

A bemutatón tartott panelbeszélgetésen egyebek 
mellett elhangzott, hogy az újkori katonai konfliktu-
sok szinte mindegyike visszavezethető az első világ-
háborúhoz, és ez alól nem kivétel az Ukrajna ellen 
Oroszország által indított háború sem. 

Az első világháború az elmúlt kétszáz év legjelen-
tősebb eseménye volt, amely hatalmas politikai és ka-
tonai tévedések miatt tört ki és tartott 52 hónapig. 
Annak idején az Osztrák-Magyar Monarchia is „nem-
zetbiztonsági okokra” hivatkozva indított egy gyors 
lefolyásúnak vélt háborút Szerbia ellen – ahogy most 
Oroszország is Ukrajna ellen. 

A kezdeti agressziót mindkét esetben gyors kudarc- 
élmény követte, mert a sokkal kisebbnek hitt hadsereg 
derekasan védte országát, emellett a Monarchiához 
hasonlóan 2022-ben Oroszország is tévedett a nem-
zetközi reakciókat illetően. 

A beszélgetésen elhangzott az az üzenet is, hogy a 
politikusoknak érdemes elővenniük az első világhá-
borúról szóló könyveket, hogy tanulmányozhassák: 
mit kell elkerülni és mit nem szabad megismételni. 

A brit szakértők hangsúlyozták, hogy a Donyec-
medencében dúló harcok és a somme-i csata között 
sok hasonlóság fedezhető fel. 

Kumin Ferenc londoni magyar nagykövet a könyv-
bemutatón elmondta: jóllehet Magyarország és az 
Egyesült Királyság az első világháborúban különböző 
oldalakon állt, egyaránt óriási veszteségeket szenve-
dett. Hangsúlyozta: mindenkinek le kell vonnia az 
első világháború tanulságait annak érdekében, hogy 
a jövőben el lehessen kerülni ugyanazokat a hibákat, 
különös tekintettel a jelenlegi orosz–ukrán háborúra. 

A nagykövet hozzátette: a Londonban nemrégiben 
vásárolt Magyar Ház betölti célját azzal, hogy a mos-
tani könyvbemutatóhoz és beszélgetéshez hasonló 
eseményeknek otthont nyújt, hiszen ez alkalmat te-
remt a közös múlt felidézésére, és így erősítheti Ma-
gyarország és az Egyesült Királyság jövőbeni 
kapcsolatrendszerét. (MTI) 

Bemutatták A nagy háború százéves 
nyomában című kötet angol változatát 

Újabb gyanúsított a bűnügyi újságíró 
meggyilkolásának ügyében  

A holland rendőrség hétfőn letartóztatott 
egy 26 éves férfit, akit Peter R. de Vries is-
mert bűnügyi újságíró meggyilkolásának 
megszervezésével gyanúsítanak – írta az 
NlTimes hírportál hétfőn.  

Az ANP holland hírügynökség értesülése szerint a 
Krystian M.-ként említett lengyel férfi már börtönben 
van egy 2021 októberében elkövetett gyilkosság 
miatt. De Vriest tavaly július hatodikán lőtték meg 
Amszterdamban, sebesülésébe 10 nappal később be-
lehalt. Halála előtt a Ridouan Taghi marokkói-holland 
drogbáró vezette bűnszervezettel kapcsolatos nagy-
szabású büntetőeljárásban vett részt a koronatanú ta-
nácsadójaként.  

Brechtje van de Moosdijk, a holland főügyészség 
szóvivője azt mondta, Krystian M.-et azzal gyanúsít-
ják, hogy tőle származnak az újságíró feltételezett 
gyilkosainak adott utasítások.  

Az ügyészség korábban már életfogytiglani bünte-
tést kért két, az ügyben érintett emberre: a Delano G. 
holland, valamint Kamil E. lengyel állampolgárok el-
leni ítéletet várhatóan július 14-én hirdetik ki. 

Az NlTimes arról értesült, hogy Krystian M. egyér-
telműen bizonyított kapcsolatban állt Taghival, aki a 
vád szerint a gyilkosságot kitervelte. Taghit jelenleg 
Hollandia egyik legjobban őrzött börtönében tartják 
fogva, és az ország történelmének egyik legnagyobb 
büntetőpere folyik ellene és 16 bűntársa ellen. (MTI) 

A zenekritikus című 
előadással érkezik Budapestre 

John Malkovich 

Budapesten lép fel John Mal-
kovich: a kétszer is Oscar-
díjra jelölt amerikai színész 
október 2-án A zenekritikus 
című zenés stand-up nagyze-
nekari változatával áll az 
Erkel Színház színpadára. 

Az előadás során a klasszikus 
zene legikonikusabb darabjait szedi 
ízekre a John Malkovich által meg-
formált zenekritikus, minden zene-
szám között a leggonoszabb, 
kortárs kritikákban szereplő idéze-
tek, vélemények hangzanak el a vi-
lághírű művész tolmácsolásában – 
áll a szervezők MTI-hez eljuttatott 
közleményében. 

Mint kiemelik, a szimfonikus ze-
nekari világpremieren John Malko-
vich Aleksey Igudesman és az 
Óbudai Danubia Zenekar kíséreté-
ben mutatja meg a komolyzene szó-
rakoztató oldalát. 

John Malkovich több mint har-
minc éve a világ egyik legnépsze-
rűbb színművésze. Nevéhez olyan 
filmek fűződnek, mint a Veszedel-
mes viszonyok, az Egerek és em-
berek, A John Malkovich menet, a 
Red, Az új pápa, a Johnny English 
vagy a Galaxis útikalauz stopposok-
nak. Emellett korunk egyik jelentő-
sebb színpadi színésze, aki 
Magyarországon is több alkalom-
mal lépett már fel színházi előadá-
sokkal – olvasható a közleményben. 

A közleményben A zenekritikus 
című darab ismertetőjéből idéznek: 
Schumann azt képzeli, hogy „zene-
szerző”, Brahms egy „tehetségtelen 
fattyú”, Claude Debussy-t „egysze-
rűen borzalmas hallgatni” – ezek a 
markáns megállapítások az elmúlt 
évszázadok kritikáiban szerepelnek, 
amelyeket Aleksey Igudesman 
orosz–német származású hegedű-
művész, zeneszerző gyűjtött össze, 
hogy egy szórakoztató színpadi pro-

dukció formájában megmutassa, 
hogy a kortársak véleménye meny-
nyire nem állta ki az idők próbáját. 

A klasszikus zenére, valamint a 
darabokról és szerzőikről szóló kri-
tikákra épülő produkciót 2017-ben 
mutatták be – akkor még csak ka-
marazenekari kísérettel –, azóta a 
világ több pontján is nagy sikert 
aratott. 

A darabban John Malkovich a 
gonosz kritikus bőrébe bújik, még-
pedig azzal a meggyőződéssel, 
hogy Beethoven, Chopin, Prokofjev 
és társaik egyszerre fárasztóak és 
örömtelenek. Aleksey Igudesman és 
a zenekar tagjai viszont alig várják, 
hogy ellentmondjanak és visszatá-
madjanak. A zárójelenetben aztán 
Malkovich kerül a „kínpadra” – a 
magáról Malkovichról szóló kriti-
kával – olvasható a produkció is-
mertetőjében. 

Október 2-án A zenekritikus ki-
bővített, átdolgozott budapesti be-
mutatóján nemcsak néhány zenész, 
hanem egy kibővített, teljes szimfo-
nikus zenekar száll zenei vitába 
John Malkovichcsal. A csaknem 
kétórás, szórakoztató előadáson 
olyan zeneszerzők művei csendül-
nek fel, mint Bach, Mozart, Beetho-
ven, Chopin, Brahms, Schumann, 
Debussy, Prokofjev, Ysaye, Kan-
cheli, Piazzolla és Igudesman. A 
darab magyar nyelvű felirattal lát-
ható. 

A közleményben kiemelik, hogy 
az amerikai művész partnere nem 
véletlenül lesz a Danubia Zenekar, 
hiszen közel áll tagjaihoz a műfaji 
kísérletezés, a huszadik századi és 
kortárs művek bemutatása, és 
örömmel várják immár második 
közös fellépésüket John Malkovich-
csal. A zenekar korábban 2018-ban, 
a Report on the Blind című esten lé-
pett színpadra a művésszel. (MTI) 

John Malkovich 2015-ben  Forrás: Wikipedia. Fotó: Elena Ringo



ADÁSVÉTEL 

ELADÓK Vármezőben 470-540 m2-
es telkek. Tel. 00-36-20-3348629. 
(16354-I) 

LAKÁS 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16418) 

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a 
Szabadság utcában. Tel. 0771-260-
688. (sz-I)) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, csatorna- 
javítást, bármilyen kisebb javítást és 
mindenféle más munkát, kerítéskészí-
tést is. Tel. 0740-756-103. (16122-I) 

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104. 
(14975-I) 

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok. 
Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205. 
(16400-I) 

VÁLLALUNK: festést, meszelést, 
tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást, 
szigetelést polisztirénnel, elszállítunk 
törmeléket és egyéb anyagot, készítünk 
kerítést. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. Tel. 0750-678-803. 
(16151) 

HÁZAK felújítását vállaljuk, tetőké-
szítést bármilyen lemezből, cserép-
ből, ácsmunkát, cserépforgatást. Tel. 
0746-739-502. (16403) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 
0746-972-003, Fülöp Hunor.  
(16399-I) 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (16439) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy  

SILVĂŞAN IOAN 
74. évében csendesen megpi-
hent.  
Temetése 2022. július 4-én volt. 
Köszönjük mindazoknak, akik 
gyászunkban osztoztak. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csen-
des!  

Gyászoló szerettei. (sz-I)  
 
 
Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked szívünkben örökre  
megmarad.  
Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy életének 74. évében 
2022. július 2-án elhunyt  

MENYHÁRT FERENC. 
Végső búcsúztatása 2022. július 
6-án, szerdán 12 órakor lesz a ko-
ronkai református temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

A gyászoló család. (16441) 
 
 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett testvér, sógor, nagybá-
csi, unokatestvér, rokon és jó 
szomszéd,  

özv. KIBÉDI BÉLA molnár 
89 éves korában elhunyt.  
Temetése július 5-én, kedden 13 
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!  

Gyászoló szerettei. (16442) 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, test-
vér, anyós,  

özv. TROZNAI-NAGY JOLÁN  
életének 74. évében csendesen 
megpihent. A temetési szertar-
tásra 2022. július 6-án 14 órától 
kerül sor a csittszentiváni refor-
mátus ravatalozóban.  
Nyugodjon békében!  

A gyászoló család. (-I) 
 
 
Mély fájdalommal búcsúzom sze-
retett unokahúgomtól,  

JÚLIÁTÓL.  
Nyugodj csendesen!  

Nagynénéd, Lili és a család. 
(16444-I) 

 
 
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett 
unokatestvérünktől,  

JÚLIÁTÓL.  
Nyugodj békében! 

 Lilike és Ferike. (16444-I) 
 
 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szé-
kelykövesdi születésű 

TŐKÉS MIHÁLY 
2022. július 2-án visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Temetése július  
5-én 13 órától lesz a székelykö-
vesdi kápolnától. Emlékét meg-
őrizzük. 

A gyászoló család. (-) 
 
 
Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szerető férj, édes-
apa, nagyapa, rokon, jó 
szomszéd, a mindig szolgálat-
kész, jeddi születésű, 

DÉNES GERGELY 
szíve, 87 éves korában, július 3-
án megszűnt dobogni. Temetése 
július 6-án 15 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református teme- 
tőben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes!  

A gyászoló család. (483057-I) 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett feleség, nagymama, 
anya, dédmama, 

PAP IBOLYA 
szül. Danguly 

75 évesen visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Temetése július 6-
án, szerdán 14 órakor lesz a 
református temetőben.  

A gyászoló család. (-) 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Mély fájdalommal a szívünkben 
veszünk végső búcsút gyógy- 
szerészkollégánktól, HANCU 
LIVIA OLGA VERÁTÓL. Isten 
nyugtassa békében! Mélyen 
együttérzünk kollégánkkal, dr. 
Hancu Gabriel adjunktussal 
ezekben a nehéz percekben. A 
Maros megyei Gyógyszerész-
kollégium. (16443-I) 

A fény kísérje utadat, drága 
ERZSÉBET! Nyugodj békében, 
az angyalok őrizzék álmodat! 
Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett kolléganőnk, 
KELP ERZSÉBET, aki 15 évig a 
minőségbiztosító részleg segí-
tőkész, megbízható minőség- 
ellenőr-technikusa volt, akire 
mindig számíthattunk, 
eltávozott az élők sorából. 
Mélyen együttérzünk gyászoló  
szeretteivel. Őszinte részvétünk 
a gyászoló családnak. A 
Gedeon Richter Románia Rt. 
munkaközössége. (-I) 

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-
BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-
379-638. (66289) 

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. 
(66289) 

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, 
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256) 

CÉG 10% kedvezménnyel VÁLLAL HÁZTETŐKÉSZÍTÉST, TETŐJAVÍTÁST, CSERÉPFORGATÁST, 
ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT stb. Tel. 0774-574-527. (16136) 

MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG jó számítógép-kezelési ismeretekkel rendelkező, frissen végzett 
fiatalokat keres RAKTÁROSI és KERESKEDELMI ALKALMAZOTTI munkakörökbe. Az önéletrajzokat 
az office@loriand.ro e-mail-címre várjuk. (p.-I)  

MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a követ-
kező telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I) 
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Árokba borult egy kisbusz Gernyeszegen 
A sérülteket kórházba szállították 

Hétfő reggel fél nyolc körül Gernyeszegen a Ma-
rosvásárhely felé tartó sávon egy 21 éves gépkocsi-
vezető elvesztette uralmát a kisbusz felett, és a beton 
hídfőnek hajtotta járművét, majd innen az árokba zu-

hant. A balesetben öt 43 és 55 év közötti férfi megsé-
rült, kórházba szállították őket. A járművezető nem 
fogyasztott alkoholt. A rendőrség tovább vizsgálja a 
baleset körülményeit.  

A LOCATIV RT.  
– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –  

nyilvános  versenytárgyaláson bérbe adja  
a megyeszékhelyen az alábbi, nem lakás rendeltetésű helyiségeket: 

1. 1848. sétányi aluljáró, 123,76  négyzetméter, szolgáltatásra 
2. Enescu utca 2. sz, 1-es helyiség, 22,27 négyzetméter, közétkeztetésre, kávézónak 
3. Dózsa György u. 16. szám, 25,10 négyzetméter,  szolgáltatásra, irodának  
4. Forradalom utca 3. szám, 87,95 négyzetméter, kereskedelemre, közétkeztetésre, szolgáltatásra, 

irodának 
5. Ifjúsági utca 3. szám, 7,30 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának 
6. Tusnád utca 5. szám, 5-ös helyiség, 50,72 négyzetméter,  szolgáltatásra, irodának 
7. Győzelem téri aluljáró, 9-es helyiség, 158,07 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre,  
szolgáltatásra 
8. Győzelem téri aluljáró, 10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre, 

szolgáltatásra 
9. Győzelem téri aluljáró, 15-ös helyiség, 23,39 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre, 

szolgáltatásra  
10. Rózsák tere 1. szám, 2-es helyiség, 103,62  négyzetméter, kereskedelemre, közétkeztetésre, 

szolgáltatásra, irodának 
11. Rózsák tere 31. szám, 13,59 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának 
12. Rózsák tere 42. szám, 2-es helyiség, 33,92 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának 

Az első versenytárgyalásra 2022. július 19-én 10 órától kerül sor a dokumentáció alapján, amelyet a Lo-
cativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca 2A szám alatt, a 7-es  irodában  lehet megvásárolni   (ára 100 lej) 
július 6-ától, naponta 8–12 óra között.  

A következő versenytárgyalásokra keddenként 10 órakor kerül sor a dokumentáció alapján, amelyet a 
Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca 2A szám alatt, a 7-es  irodában  lehet megvásárolni   (ára 100 lej)  

Feliratkozni és az iratokat benyújtani július 18-án délig, illetve hétfőnként 12 óráig lehet.   
A versenytárgyalásra a Locativ Rt. székhelyén, Marosvásárhelyen, a Bartók Béla utca 2. szám alatt, a 7-

es irodában kerül sor, és azok vehetnek részt, akik  a határidőig benyújtják a részvételi dossziéjukat és lici-
tálnak.  

Bővebb felvilágosítás  naponta a székhelyen és a 0265/260-375 (25-ös mellék) telefonszámon.

Fotó: ISU
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Pontosítás 
Változott a  Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér 
által a Népújság június 10-i számában meghirdetett 

rendszergazda állásra a versenyvizsga időpontja.  
Az új időpont: július 18., 10 óra. 

Bővebb tájékoztatás  
a www.aeroportultransilvania.ro/category/cariera 
honlapon vagy a 0265-328-888-as telefonszámon. 

• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 
Méltányos reklámdíj fejében  

állandó szereplője lehet 
a FONTOS TELEFONSZÁMOK  

rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 


